אפשר להיות הכלב שלכם?
כתב ואייר :טרוי קאמניגס  //הוצאת כנפיים וכתר
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על הספר
ארפי הוא כלב רחוב שרוצה למצוא חבר .הוא שולח מכתבים לתושבי הרחוב ,אך איש לא
מעוניין בו .ארפי הוא אופטימי ואינו מתייאש; מתוך הבנה שלחברות יש חשיבות רבה  -רעיון
המופיע בספר קהלת  -הוא ממשיך לקוות שיזכה בחבר.
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סיפורו של ארפי הוא סיפור על עוצמה פנימית ועל חשיבה חיובית .על אף הנושא המעצים
הסיפור דורש רגישות ותיווך במהלך הקריאה בכיתה ,שכן כמיהה לחברות ותחושת בדידות
מלוות את רוב הילדים והילדות בשלב כלשהו בחייהם .תיווך רגיש של הסיפור עשוי להביא
ילדים וילדות לידי הזדהות ,נחמה והבנה שכולנו בודדים לעיתים ,ושלכל אחד ואחת מאיתנו
יש אי-שם מישהו שמעוניין בנו כחברים.

מפגש ושיחה
הסיפור על ארפי מעלה נקודות רבות לדיון ,וביניהן:
שיחה על בעלי חיים
האם אתם אוהבים בעלי חיים? למה? אילו בעלי חיים אתם
אוהבים במיוחד? האם יש לכם חיית מחמד? אם כן ,איך
היא הגיעה אליכם?
שיחה על היחס לבעלי חיים
איך ,לדעתכם ,מרגישים חתול רחוב ,עורב או נמלה? מה
נוכל לעשות למען בעלי החיים בסביבתנו?
שיחה על חברו ּת
מה אפשר ללמוד מהסיפור על ההתנהגות הרצויה כלפי
חברים שלנו? איך אפשר לעזור לחבר שמרגיש בודד? איך
מסרבים לבקשה של חבר בצורה מכובדת ,ולא פוגענית?
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פעילות חקר  -מכתבים
בעקבות חלופת המכתבים בסיפור תוכלו להפנות את
התלמידים לפעילות חקר בנושא מכתבים :למה כתבו פעם
מכתבים רבים? מהו בול? ל ְמה הוא משמש? כיצד נעשה
תהליך שליחת המכתבים וקבלתם? מה מתרחש בדואר?
סיור וירטואלי במוזיאון תולדות הדואר והבולאות,
מוזיאון ארץ ישראל ,תל-אביב

פעילות חברתית -
מכתבים בכיתה
אפשר להיות החבר שלך?
כל אחד מהילדים יעלה בגורל נמען מהכיתה ויכתוב לו מכתב
שבו יסביר מדוע כדאי להם להיות חברים.
אפשר להיות הבעלים שלכם?
כל אחד מהילדים יבחר חיה שהיה רוצה להיות הבעלים
שלה ויכתוב לה מכתב שבו יסביר למה כדאי לה לחיות
דווקא אצלו.
להעשרה  13 -סיבות :איך חיית מחמד בבית עוזרת לילד
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במיוחד לבית
איך זה להיות כלב? ציפור? מלך?
צפו בסרטון שהכנו במיוחד
עבורכם.

ספריית פיג׳מה

