
הורים יקרים, 

אנחנו, בני האדם, שונים וגם דומים. יש מי שאוהבים את אותו השיר, ויש שמעדיפים 
הדמיון  בחבורה.   - ואחרים  לבד,  לשחק  שרוצים  מי  יש  שונים.  לשירים  להאזין 
ילדים צעירים, שעושים את צעדיהם  עבור  מובנים מאליהם  אינם  בינינו  והשוני 

החברתיים הראשונים בגן, במשפחה ובעולם.

אתגר הדמיון והשוני מלווה אותנו לאורך כל החיים, והוא ליווה גם את הדורות 
על  והצביעו  האנושיים  ובשוני  בדמיון  הם  גם  עסקו  התלמוד  חכמי  לנו.  שקדמו 

שלושה הבדלים:

בשלושה דברים אדם שונה מחברו: בקּול, במראה ובדעת
]תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, ל"ח, א'[

הצורה החיצונית וגון הקול שלנו שונים וקל להבחין בכך, אך חכמים הוסיפו הבדל 
חשוב: ההבדל בדעות שלנו. דעותינו השונות מייחדות אותנו כבני אדם והופכות את 

הקשר והחברות בינינו למעניינים ולמפתיעים.

Копию этих страниц на русском языке можно найти в русской части нашего сайта 
www.pjisrael.org.
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לקרוא יחד – לחוות יחד

משחק – מה רואים במראה?  

“משחק המראה” הוא הזדמנות להביט זה בזה ובעצמנו, 
לזהות דמיון ושוני ולצחוק. 

מהלך המשחק:
יושבים עם הילדים מול מראה, מתבוננים זה בזה 

ומחפשים דמיון ושוני: 

האם צורת הגבות שלכם דומה לצורת הגבות של   
ילדכם?  

האם לשתיכן יש נמשים? ואולי תלתלים?   
מפרצפים - אחד יכול לעשות פרצוף מצחיק, והשני   

ינסה לחקות אותו. האם הצלחתם להצחיק זה את זה? 
האם צחקתם מאותו הפרצוף או מפרצופים שונים?

לקרוא יחד – לחוות יחד

יצירה – אנחנו דומים וגם שונים

תוכלו להכין תמונה משפחתית שלכם יחד ולהוסיף לה 
את הדברים שבהם אתם דומים וגם שונים:  

צלמו את עצמכם יחד או לחוד. אוהבי הציור יכולים   
לוותר על הצילום ולהכין דיוקן אישי.

הדפיסו את התמונות, הדביקו על נייר עבה וצבעו   
את התצלומים. כעת תוכלוּ להוסיף ליצירה ציור 
או להדביק גזירי עיתון עם פרטים שמציגים את 

הדמיון ואת השוני ביניכם: האם אתם אוהבים לשחק 
באותו המשחק? תוכלו להוסיף אותו, או להוסיף את 

המשחקים השונים שכל אחד אוהב. האם אחד מכם 
מעדיף רעש והשני אוהב שקט? האם אתם מהירים או 

אטיים? האם אתם צוחקים מאותן בדיחות? מה 
עוד תוסיפו לתמונה המשפחתית?  

זזים דומה – זזים שונה 

רוצים לזוז? – לפניכם הצעה לפעילות תנועה עם תנועות 
דומות וגם שונות. 

בכל סבב אחד מבני המשפחה מניע את הגוף:                                                       
מנופף ביד, קופץ, מסתובב או נוגע באוזניים. 

הבא בתור זז גם הוא: אם הוא אוהב את התנועה   
 שהמציא השחקן שלפניו, הוא יזוז באופן דומה. 

ואם לא – הוא יבחר לעשות תנועה אחרת שהוא אוהב. 
מה גרם לכם הנאה - לחזור על תנועה או להמציא   

תנועה משלכם?  

קוראים באיורים

פתחו את הספר באופן מקרי והביטו יחד באיורים:

למי מהדמויות אתם דומים? מאילו דמויות אתם   
שונים? 

במה אתם דומים לדמות שבחרתם, ובמה אתם שונים   
ממנה?

איזו דמות בספר כל אחד ואחת מכם הכי אוהבים?    

שימו לב – בכל קריאה אפשר לשאול מחדש את השאלות. 
ייתכן, למשל, שהיום נרצה להיות לבד, ומחר נעדיף 

דווקא להיות בחבורה...

סרקו את הקוד והורידו 
משחק משפחתי שהכנו 

במיוחד עבורכם 


