
ידע 
 ידע שפתי   

היכרות עם חידות כסוגה ספרותית, קידום יכולת ההמשגה, 
זיהוי חריזה

 ידע עולם 
היכרות עם הסופרת מירה מאיר
היכרות עם המאיירת אורה איל 

ערכים 
אהבת הספר, עידוד הסקרנות והעניין, שאיפה למצוינות 

ולמיצוי יכולות, מחשבה עצמאית

מיומנויות 
 אוריינות שפתית 

חילוץ מידע מטקסט, פיתוח יכולת התיאור

 חשיבה יצירתית 
יצירת הקשרים חדשים בפתרון חידות ובהמצאת חידות

מילוליות ומאוירות

 מיומנות תוך אישית  
יכולת ויסות ודחיית סיפוקים; ההאזנה לחידות משכללת 

את היכולת להמתין ולהקשיב
                                  

על הספר
מי קופץ ומתגלגל? למי לא אכפת להיות רטוב? ולמי יש אף הדומה לצינור? הספר "מי זה 

היה? מה זה יהיה?" הוא ספר חידות מחורזות המתארות את עולמו של ילד צעיר. 
למה חידות? חידות מעודדות חשיבה יצירתית וביקורתית, וכשהן תואמות גיל הן חגיגה של 

למידה. ישנן חידות בציורים וחידות בטיולים, חידות מתמטיות וחידות מילוליות. 
הספר פותח לילדות ולילדים צעירים שער לעולם החידות ומעודד אותם לחשוב על פתרונות 
ולהמציא חידות ִמשל עצמם. פיתוח המחשבה דורש מאמץ, אך גם גורם לסיפוק, כפי 

שמתואר בספר משלי: 

בוּנָה". "ַאְשֵׁרי ָאָדם ָמצָא ָחכְָמה וְָאָדם יִָפיק ְתּ
)משלי ג, יג(

צעירים 
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"מי זה היה? מה זה יהיה? 
חידות בחרוזים"

http://www.dafdaf.co.il/Details.asp?MenuID=2&SubMenuID=144&PageID=1131&Ot=%EE
http://www.dafdaf.co.il/Details.asp?MenuID=3&SubMenuID=110&PageID=1520
https://www.pjisrael.org/book/mi_ze_haya/


פעילות לאספת הורים/לפעילות קהילתית בזום  
אפשר לבקש מהילדים לתאר את ההורים. באֵספה מקריאים 
את התיאורים, וכל הורה משער איזה מהתיאורים עוסק בו. 

פעילות בגן 
ניתן לבקש מההורים שיתארו את ילדם וישלחו לגננת. 
הגננת תקריא בכל פעם כמה תיאורים בפני הילדים, והם 

ישערו יחד מיהו הילד בתיאור.

משחק קלפי חידה למשפחה
כדאי להעביר לידיעת המשפחות!  

 

מפגש ושיחה בגן 
תוכלו לעודד את הילדים והילדות לחוד בעצמם חידות בגן 
ומחוצה לו: לתאר את המראה של הפריט, לתאר לְמה הוא 

משמש ולהמציא עוד ועוד חידות. 
להעשרה - צפייה בשידור "אני חושבת על"

מה בתמונה? 
התשובות המאוירות לחידות הולכות ומצטברות מדף לדף. 
תוכלו לשאול את הילדים מה רואים בכל תמונה, להנחות 
אותם לחפש בכל דף את פתרון החידה מהעמוד הקודם. 
בסוף הספר תוכלו לנסות ולשחזר את החידות לפי הפריטים 

המופיעים בו. 

מי זה היה? מה זה יהיה? בגננו
אפשר להכין ספר חידות של חפצים מהגן. כדאי להציע 
יחד חידות  ולחבר  למשתתפים לצלם או לצייר חפצים 
המתארות אותם. כל קבוצה מכינה ספרון חידות וחדה אותן 

במליאה.  
Zoom in

תוכלו לאפשר לילדות ולילדים לצלם חפץ בתקריב ובצילום 
מלא. ניתן להציג בכל יום במפגש כמה תצלומים ולתת 

לקבוצה לנחש יחד מהו החפץ המצולם.  

עוד חידות בספרים
"בוקר בהיר אחד" כתבה ואיירה אורה איל, בספר ילד וסבתא 
האוספים פריטים שמצאו. בכל עמוד ניתן להבחין רק בחלק 

מהאיור של הפריט המתגלה בעמוד הבא. 

להעשרה - צפייה בשידור בעקבות בוקר בהיר אחד

בספר "ארמון החול" של הסופר פאל ספורטה ניתן למצוא 
מגוון שירי חידה. 

להעשרה - צרור חידות, ר' ספורטה, פרויקט בן יהודה

משחקי חידות 
באיזה ספר? 

חיפוש בספרים אהובים בספריית הגן: באיזה ספר מופיע 
שפן שהצטנן? היכן האיורים הם בצבעי שחור ולבן? 

מה בקופסה? 
מכניסים חפצים לתוך קופסה, והילדים מנסים לנחש מה 

בקופסה על ידי שאילת שאלות.

חידת פאזל 
מציגים לילדים ולילדות חלק מתוך פאזל, ועליהם לנחש 

מהי התמונה השלמה. 

"מי אני ומה שמי?"
בכל סבב נבחר ילד. מי שנבחר חובש כתר נייר שאליו מוצמדת 
תמונה. על הילד לנחש מה בתמונה על ידי שאילת שאלות 

מכלילות: האם זה חי? דומם? צומח? משחק? 
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קהילת הגן 

הצעות לפעילות ולהעשרה 
וקלפי משחק בלוח 

"מי זה היה? מה זה יהיה?" 
בפינטרסט של 
ספריית פיג'מה 

https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/%D7%9E%D7%99-%D7%96%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%99%D7%94%D7%99%D7%94/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-12-7-2020/language-kindergarten-13222/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/morning-kindergarten-6-5-12/
https://benyehuda.org/read/22129
https://www.pjisrael.org/book/mi_ze_haya/#sirtonim
https://www.facebook.com/SifriyatPijama
https://www.pjisrael.org/book/mi_ze_haya/#sirtonim
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