
השפן הקטן, חבר מוכר משיר הילדים הקלסי, מגיע לסיפור ילדים שבו הוא מארח את חבריו, 
מבשל להם מרק, שוכח לסגור את הדלת ו... מצטנן. עכשיו תוָרם של החברים והחברות 

לגלות נדיבות.
סיפור על נדיבות, על רוחב לב, על חברות ועל הכרת טובה הדדית המתבטאים בהכנסת 
אורחים ובביקור חולים – נושאים המעסיקים ילדים וילדות בחיי החברה שלהם בגן ומחוצה 

לו בעת מחלה ובימי שגרה ובריאות. 
קשרים עם חברים תומכים חשובים בכל גיל. כך סברו גם חכמי המשנה כאשר דנו בשאלה 

איזו דרך כדאי לאדם לבחור בחייו, אם כי לכל אחד מהם הייתה תשובה משלו:

"ַרבִּי יְהֹוֻשׁעַ אֹוֵמר, ָחבֵר טֹוב
ַרבִּי יֹוֵסי אֹוֵמר, ָשׁכֵן טֹוב".

)אבות ב, ט(

הספר ְמזמן שיחה ופעילות עם ילדי וילדות הגן על חברוּת, על שכנות טובה ועל אכפתיות. 
עוד על השיר - תגלית: הבתים הגנוזים של "השפן הקטן"

ידע 
 אוריינות שפתית

הרחבת אוצר המילים, היכרות עם משפחות מילים שעניינן 
אכילה: לאכול, לנקר, ללחך, לטעום

 ידע תהליכי 
הכנת מרק ירקות

 ידע עולם 
בעלי חיים ומזונותיהם

ערכים 
 אהבת הדעת וחדוות הלמידה 

אהבת האדם, סולידריות ועזרה לזולת, הדדיות, חברות, 
אמון, שייכות, מורשת: הכנסת אורחים, ביקור חולים 

אכילת מזון בריא 

מיומנויות 
 שפה 

אוריינות שפתית, שותפות פעילה בקריאה, טיפוח כישורי 
שיח

 חשיבה יצירתית   
יצירת הקשרים חדשים )שיר וסיפור בהשראתו( ויישום 

רעיונות 

 מיומנויות בין אישיות 
מודעות והתנהלות חברתית, הכרת דרכים ליצירת קשרים 
בין-אישיים, לבקשת עזרה ולקבלת עזרה, אמפתיה, עזרה 

הדדית      

 אוריינות גופנית בריאותית 
איזון בין תחומי החיים, אכילה נכונה                      

כתב: יעקב שביט // איירה: ג'ני מייליכוב // הוצאת ספרית הפועלים

השפן ששכח לסגור את הדלת
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ספרית פועלים

ִביט    |    ִאּיּוִרים: ֶג'ִני ַמייִליכֹוב ַיֲעקֹב ׁשָ

ספרים  המעניקה  ארצית  תוכנית  היא  פיג'מה  ספריית  פיג'מה? ספריית  מהי 
איכותיים למאות אלפי ילדים מגיל הגן עד כיתה ב'. לכל שכבת גיל מחולק ספר 
זהה במטרה ליצור מכנה משותף תרבותי בין ילדים ומשפחות בישראל. ספריית 
פיג'מה פותחת בפני הילדים שער אל עולם הספר ואל אהבת הקריאה, ומעודדת 
שיחות בגן ובבית על אודות ערכים ומורשת יהודית–ישראלית. במסגרת התוכנית 
ופעילות  קריאה  לאחר  השנה.  במהלך  ספרים  שמונה  הילדים  מקבלים  בגנים 
הצעות  כולל  הספר  המשפחה.  לספריית  משלו,  עותק  ילד  לכל  מוענק  בגן 
לשיחה ולפעילות בחיק המשפחה.  תוכנית ספריית פיג'מה נוסדה על ידי קרן 
גרינספון ישראל, והיא פועלת בשיתוף עם משרד החינוך. התוכנית מבוססת על 
®PJ Library, שנוסדה בארצות הברית על ידי קרן הרולד גרינספון. למידע נוסף 

www.pjisrael.org :בקרו באתר האינטרנט שלנו

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!
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המָחזה
ילדים וילדות נהנים לשחזר סיפור בדרכים

חווייתיות. אפשר להציע להם להציג את הסיפור.
כל ילדי וילדות הגן יכולים להשתלב בתהליך, וכל אחד יכול 
לבחור תפקיד: מכיני תחפושות, מעצבי תפאורה, מוכרי 
כרטיסים, מקהלה שמשתלבת במופע בשירה, להקה שמנגנת 

את השיר "השפן הקטן".
להשראה - צפו בסרטון גננט "איך צומח מופע? ככה!"

מדע – שפן או ארנב? 
ההתייחסות לשפן בשיר כאילו היה ארנבון היא טעות נפוצה. 
כדאי להציג בפני הילדים והילדות תמונות של שפן, של ארנב 

ושל ארנבון ולהכיר להם את החיות השונות. עוד

עוד סיפור – ניתן לספר את הספר "שפן" מאת גלעד סופר 
יצירתי  שחולק בעבר בספריית פיג'מה, המתאר באופן 
ומשעשע את הבלבול בין שפן לארנב ועוסק בזהות, בשם 

ובמה שביניהם.

מפגש והפעלות בגן
משמש השראה לסיפור,  שיר הילדים "השפן הקטן" - 
וכדאי לשיר אותו עם ילדי הגן. אפשר ללוות את השירה 

בנגינה בריקודים ובתנועות להמחשת המילים.

השראה - בהשראת השיר המקורי יצרה לאה לופנפלד שיר 
נוסף באותו שם, "השפן הקטן", אשר הולחן על ידי רוני וייס.

מרק ירקות - אפשר להכין מרק: תוכלו לשאול את הילדים 
והילדות איך מכינים מרק, לכתוב יחד את המתכון, לתכנן 

את הכנתו ולבשל יחד מרק מזין ובריא.    

ביקור חולים והכנסת אורחים
ביקור חולים  - מה זה ביקור חולים? איך משמחים

חבר חולה? אפשר לבקש מהילדים ומהילדות להציע
הצעות וליישמן לאורך השנה.

הכנסת אורחים - מה זו הכנסת אורחים? איך מתכוננים 
לקראת בואם של אורחים? איך קיבל השפן את אורחיו? 

העשרה - המושג "הכנסת אורחים":
4 ספרי ילדים על הכנסת אורחים

מתארחים בבית התה בגן חצב, חדרה
מסעדת "מכל הלב" גן "עלה" תל-אביב

מוזיקה – "רפא צירי"
ניתן להאזין לפיוט "רפא צירי" מאת רבי רפאל ענתבי העוסק 
בעזרה לחולה וללמד את הפיוט בגן. את הפיוט נהוג לשיר 
לאחר החלמת החולה. כאשר ילד או איש צוות חולים, ניתן 
לעודד אותם על ידי שליחת הקלטה של ילדי וילדות הגן 

מפייטים יחד.

מדמיינים ונהנים
ניתן לשבת לשולחן עם צלחות מרק ולהגיד מה היו אומרים 
לשפן לוּ היו באים להתארח אצלו. או לבקש מהם לחבר 

המשך לסיפור או להוסיף דמויות לעלילה.

בעין מתמטית
התאמה חד-חד ערכית – אפשר לערוך את השולחן לדמויות 
שבסיפור ולהתאים את הכלים למספר האורחים. בשלב שני 
ניתן להוסיף דמויות ולהרחיב את מספר הכלים בהתאמה.

מספר סוֵֹדר – הסיפור הוא סיפור צָבִיר; בכל פעם נוספת 
דמות אחת. מי הגיע ראשון, שני, שלישי? ומה קורה כאשר 

מתווספת עוד דמות לסיפור? 
משחק – בכל סבב תקבל קבוצה של ארבעה ילדים וילדות 
תמונה של אחת הדמויות או אביזר )כמו אוזניים או זנב(. 
הקבוצה תנוע במרחב לצלילי מוזיקה. כאשר המוזיקה תיפסק, 

על הילדים להסתדר לפי סדר שנקבע מראש. 

טל. www.pjisrael.org  |  pjisrael@hgf.org.il  |  03-5758161  |   ספריית פיג׳מה

הצעות לפעילות ולהעשרה 
בלוח "השפו הקטן" 

בפינטרסט של 
סרטון עם עצות לילדים לאירוח חברים -ספריית פיג'מה 

כדאי להעביר לידיעת המשפחות...!  

קהילת הגן 

https://pop.education.gov.il/kindergarten/magar-ganey-yeladim/ech-tzumeach-mofa-kacha/
https://hebrew-academy.org.il/2019/12/03/%D7%A9%D7%A4%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9F/
https://www.pjisrael.org/book/%D7%A9%D7%A4%D7%9F/
https://www.pjisrael.org/book/%D7%A9%D7%A4%D7%9F/
https://www.youtube.com/watch?v=EkEHwleOW60
https://www.pjisrael.org/hospitality-sukkot/
https://www.pjisrael.org/hospitality-sukkot/
https://ecat.education.gov.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%9F-%D7%97%D7%A6%D7%91
https://pop.education.gov.il/kindergarten/magar-ganey-yeladim/misedet-mekol-halev/
https://gani.piyut.org.il/page/18898?lang=he
https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%9F-%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%97-%D7%9C%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%9C%D7%AA/
https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%9F-%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%97-%D7%9C%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%9C%D7%AA/
https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%9F-%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%97-%D7%9C%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%9C%D7%AA/
https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%9F-%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%97-%D7%9C%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%9C%D7%AA/
https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%9F-%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%97-%D7%9C%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%9C%D7%AA/
https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%94%D7%96%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%90%D7%A0%D7%99/
https://youtu.be/GkWa86O4P6c
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