
ידע 
 ידע אורייני     

מכוּוָנות לספר, הבנה של מסרים גלויים וסמויים, הרחבת 
אוצר המילים

 ידע בין-תחומי    
תופעות טבע, עונות השנה, הקשת בענן

ערכים 
אהבת הדעת והספר

 ערכים סביבתיים: 
הוקרה ואהבה לטבע תוך התבוננות בטבע ופליאה ממנו

מיומנויות 
 מיומנויות בין-אישיות ותוך-אישיות   

מיומנויות חברתיות, פיתוח אמפתיה, מודעות עצמית, 
ויסות רגשי                         

כתבה: מרים רות   //  איירה: רות צרפתי    
הוצאת ספרית פועלים  

הסוד של צופית

בוגרים 

ספר 5

על הספר
צופית יושבת בין ענפי עץ התות ויוצרת עולם מופלא ועשיר משלה. דרך ענפיו של העץ 

היא מתבוננת בחילופי העונות ובפלאי הטבע ויוצרת קשר אישי ואמיץ עם העץ. 
"הסוד של צופית" הוא ספר פיוטי על ילדה חולמנית ועל חשיבות הדמיון והטבע בחיינו, 

כמאמר המדרש:

ֶדה - מלמד שחייו של אדם אינם אלא מן האילן".  "ּכִי ָהָאָדם עֵץ ַהּשָׂ
)ספרי, דברים רג(

על הספר - סופרת הילדים האהובה, מרים רות, כתבה את הספר, ואיירה אותו האומנית 
רות צרפתי, שיצרה עולם עשיר של צבעים וצורות המצוירים בצבעי מים במשיכות מכחול 

גדולות. הציורים משלימים את הסיפור ולפעמים אף יוצרים סיפור בפני עצמו. 

להעשרה - שיחה עם מרים רות, אתר הגיל הרך

אתר האומנית רות צרפתי

https://www.pjisrael.org/book/hasod_shel_tzofit/
http://www.gilrach.co.il/?p=485
https://www.ruthzarfati.com


ַחּבֵק עץ  
למפגש הילדים עם עצים, עם חורשות ועם יערות תורם 
רבות ללמידה חווייתית במרחבי החיים. המיזם "חבק עץ" 
מציע לצאת עם הילדים מהגן, להכיר עצים ולטפחם בסביבה 

הקרובה ובחלקת יער או בחורשה בקרבת מקום. 

טבע ומדע   
הציפור צופית - תוכלו להכיר לילדים את הציפור הקרויה 

צופית בוהקת.

איך נוצרת קשת? - כדאי להתנסות ביצירת קשת דרך 
מנסרה ולצפות בסרטון של מכון דוידסון איך נוצרת קשת?. 

להעשרה - השיר "קשת בענן" מאת לאה גולדברג. 

עונות השנה - כדאי לעקוב אחר העונות כפי שהן מובעות 
במילים ובאיורים שבספר וכפי שהן במרחבי החיים: אילו 
בעלי חיים וצמחים אופייניים לכל עונה? האם הם משתנים 
על פי העונות? ַהציעו לילדים לתעד את המעקב במגוון 

חומרים: ציור, צילום, קולאז' ועוד.
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מפגש ושיחה בגן 
למה צופית בוחרת לשבת לבד? למה הילדים ממשיכים 
לקרוא לה? איך הילדים קוראים לצופית? האם היא אוהבת 
לדעתכם את השם "צופית צפצופית"? מה היא מרגישה 

לדעתכם כשהיא על העץ?
מה הייתם מעדיפים: להיות על העץ או בחברת הילדים?

מהו סוד? מה לדעתכם צופית מספרת לעץ בסוד?
מדוע שומרים דברים בסוד?

הישיבה על העץ מרגיעה את צופית. ומה מרגיע אתכם?

להעשרה - 
ילדים מתכננים פעילויות - "הסוד של צופית", גן כלנית, 

קיבוץ אלונים 

סוד כמוס לפרה ולסוס - על התפתחות תפיסת הסוד בילדים

יצירה   
האומנית רות צרפתי איירה את הסיפור בצבעי מים. כדאי 
להתבונן יחד באיורים ולגלות את המיוחד בצבעי המים: 
כתמי הצבע, משיכות המכחול, ערבוב הצבעים. בהמשך 

כדאי לתת לילדים להתנסות בציור בצבעי מים.
אפשר להתבונן באיורים ולגלות את שינוי הגוונים לפי 
חילופי העונות ולהתייחס לשימוש בצבעים "קרים" ו"חמים". 
ניתן להציע לילדים ליצור בצבעים "חמים" )אדום, כתום, 
צהוב, חום( ובצבעים "קרים" )ירוק, כחול, סגול( וללוות את 
היצירה במוזיקה מתאימה, למשל "ארבע העונות" מאת 

אנטוניו ויוַלדי. 

להעשרה - 
איך מציירים בצבעי מים? - אנציקלופדיית אאוריקה.

https://www.facebook.com/SifriyatPijama
https://pop.education.gov.il/kindergarten/magar-ganey-yeladim/children-plan-activities-following-book/
https://alaxon.co.il/article/%D7%A1%D7%95%D7%93-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%A1-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%A1/
https://www.yardbirds.org.il/show_bird/69
https://www.youtube.com/watch?v=E4K9muWuni8
https://www.youtube.com/watch?v=3YwVRGphOVo
http://www.da-gan.edu1.org.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=776409
https://eureka.org.il/item/55968/<05D0><05D9><05DA>-<05DE><05E6><05D9><05D9><05E8><05D9><05DD>-<05D1><05E6><05D1><05E2><05D9>-<05DE><05D9><05DD>
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קשת בסיפורי תורה
סיפור תיבת נח מּסֵפר בראשית מתאר את הקשת כסמל 
לברית בין הֵאל לבני האדם וכהבטחה כי המבול לא ישוב: 
י בֶּעָנָן וְָהיְָתה לְאוֹת בְִּרית בֵּינִי וּבֵין ָהָאֶרץ"  י נַָתִתּ "ֶאת ַקְשִׁתּ
)בראשית ט, יג(. תוכלו לספר את סיפור תיבת נח ולשלב 

בו את הפסוק. 

היכרות עם מרים רות 
הספר "הסוד של צופית" הוא פרי עטה של סופרת הילדים 
מרים רות )2005-1910(. זו הזדמנות לגלות  המוערכת, 
עם הילדים את ספריה ולהיזכר בספרים מוכרים ואהובים 
שכתבה: "הבית של יעל", תירס חם, "מעשה בחמישה בלונים", 

"מגפיים" ו"המעיל של סבתא". 

יצירות של עצים, צבעי מים 
וצבעים "חמים" ו"קרים" 

מחכים לכם בדף 
"הסוד של צופית" 

בפינטרסט של 
ספריית פיג'מה.  

איך מנגנים אביב? וחורף? איך נשמעת 
שמש זורחת? סרקו את הקוד והקשיבו 
ליצירה "ארבע העונות" של ויולדי המלווה 

בהסברים לילדים. 
ִסרקו את הקוד והעבירו למשפחות! 

קהילת הגן 

קשר עם קהילת הגן 
מהגן לבית - כדאי לשתף את המשפחות בקבלת הספר לגן, 
בתכניו, בתצלומים של יצירות ופעילויות בעקבות הספר 

ובהיגדים של הילדים והילדות בעקבות הקריאה. 

מהבית לגן - ניתן להזמין את ההורים לשתף תצלומים של 
ילדיהם בעונות השנה וליצור גלגל של ארבע העונות ובו 

תמונות הילדים. 

https://www.facebook.com/SifriyatPijama
https://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=2&SubMenuID=144&PageID=1230&Ot=%F8
https://www.pjisrael.org/book/%d7%9e%d7%92%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://www.pjisrael.org/book/%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9C-%D7%A9%D7%9C-%D7%A1%D7%91%D7%AA%D7%90/
https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA/
https://www.youtube.com/watch?v=0cH0Vf6Pl9U&t=12s
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