
על הספר
ׁשוּ השועלה שואלת שאלות בלי גבול, עד שלחיות נמאס והן נמלטות לאיסטנבול! שבלול 
נחמד בשם תות מחלץ את השועלה מבדידותה. ׁשוּ שואלת אותו: "למה?", ותות עונה: "למה 

לא?" - זה טוב בשבילה וגם בשבילו...  
הספר פונה לילדות ולילדים צעירים השואלים שוב ושוב "למה?" כביטוי לרצון לחקור את 
העולם. כך הם מגלים תחומי עניין, מוצאים חברות וחברים ויוצרים עולם שהוא רק שלהם.

שאילת שאלות היא חלק מהתרבות היהודית-ישראלית והיא גם הדרך ללמוד: 

"באחת מפגישותיי המרובות עם הפיסיקאי הנודע איזידור רבי,  חתן פרס נובל לפיסיקה 
לשנת 1944... שאלתי אותו אם חינוכו ב"חדר" סייע לו להיות לפיסיקאי טוב.

הוא אמר: "אני חושב שכן, משום שבכל פעם שחזרתי הביתה מהחדר,                                              
אמי לא שאלה אותי 'מה למדת?'

אלא 'האם שאלת היום שאלה טובה?'".

)פרופ' אפרים קציר, "ובחרת בחיים"(

להעשרה - "למה?" - זו השאלה! באתר הגיל הרך 

ידע 
 דעת ואוריינות    

קידום מסרים גלויים וסמויים.  

 פרגמטיקה  
תקשורת חברתית, שאילת שאלות.

 ידע עולם     
היכרות עם בעלי חיים.  

ערכים 
 אהבת הדעת וחדוות הלמידה

 ערכי חברות וסולידריות

 עידוד סקרנות

 שאילת שאלות וחתירה להרחבת הידע

מיומנויות 
 מיומנויות בין-אישיות   

מודעות והתנהלות חברתית

 מיומנות תוך-אישית     
פיתוח חוסן להתמודדות עם לחצים 
ועם מצבי משבר, א-קונפורמיוּת – 
עמידה על הדעת כנגד לחץ חברתי   

 מיומנויות קוגניטיביות      
אוריינות שפתית – שאילת שאלות                      

כתבה: נוגה אלגום  //  אייר: גלעד סופר   
הוצאת עם עובד 

שאלה של שועלה

צעירים 
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יצירה מקופלת 
הדמויות בספר מעוצבות כמורכבות מקיפולי נייר. תוכלו 
להכין עם ילדי הגן יצירות של קיפולי נייר ואוריגמי של 

בעלי חיים שונים.

להעשרה
"טרום אוריגמטריה" עם מירי גולן לילדי הגנים - ִמשדר 

של האקדמיה ברשת.

בסימן שאלה? 
בשידור "איך זה להיות עץ" )מערכת השידורים הלאומית( 
נקשיב לשיר של דתיה בן דור ונתבונן באיורים, נשוחח על 
תקשורת מילולית וכתובה, נכיר את סימן השאלה ומילות 

שאלה ונשחק במשחק השאלות.

להעשרה - איך זה להיות עץ? ציפור? כלב?

מפגש ושיחה בגן 
האם טוב לשאול שאלות? למה? את מי אתם אוהבים לשאול 

שאלות? מה הייתם רוצים לשאול או לדעת?
בסיפור מוצגים יחסי חברות שנפגמים ולעומתם קשרים 
שנרקמים. נוכל לשאול: למה החיות  התרגזו וברחו? מה 

הן יכלו לעשות אחרת? 
כיצד הרגישה השועלה כאשר החברים ברחו ממנה? מה הייתם 
מייעצים לשועלה? - חשוב לתווך לילדים את הלגיטימציה של 
שאילת השאלות, ולא לבטל אותה. כיצד הרגישה השועלה 

כאשר השבלול ענה לה? 

לשאול ולחקור  
בעקבות הספר הילדות והילדים יכולים לחקור וללמוד על 
נושאים שונים. תוכלו לבחור יחד נושא, לשמוע מהם שאלות 

בנושא זה ולעודד אותם לחפש את התשובות בעצמם.

להעשרה

"עקרונות הגישה הדיאלוגית בגן הילדים" - סרטון מהמרחב 
הפדגוגי  הממחיש את עקרונות בניית הידע מתוך השאלות 

של ילדי הגן.

מה קרה לשלט? - סרטון מהמרחב הפדגוגי שבו נפגוש את 
הילדים והצוות של גן "בטיש" בתהליך חקר וחיפוש פתרונות.

שאלות בגן  
אילו שאלות שואלים ילדים בגן? ניתן לאסוף את השאלות 
ולשבץ אותן בספר השאלות של ילדי הגן. אפשר גם לייעד 
לוח לשאלות, לבקש מהילדים לצייר ציור שקשור לִשאלה 
ולהזמין את ההורים לכתוב או לצייר תשובות. בהמשך 
כדאי לברר עם הילדים כיצד לדעתם ניתן למצוא מענה 

לשאלותיהם.

להעשרה  

"כאשר שואלים וחוקרים מגלים עולמות נפלאים"  /   ●

רונית פרידמן ואורנית ספקטור לוי, דע-גן 12.

● "מה עושים העצים?" - שיר שאלות ותשובות שכתב ע. הִלל. 

יצירה במשפחה - 
משחקים והְמחזה בדף 

הספר באתר ובפינטרסט 
של ספריית משפחה  

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

לשיר האהוב "מה עושים העצים?" מאת 
ע. הלל 

כדאי להביא לידיעת המשפחות!

קהילת הגן 

https://www.facebook.com/SifriyatPijama
https://youtu.be/Zq6YHqyDAs0
https://pop.education.gov.il/kindergarten/magar-ganey-yeladim/ekronot-gisha-dialogit-gan-yeladim/
https://pop.education.gov.il/kindergarten/magar-ganey-yeladim/ma-kara-shelet/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-8-7-2020/language-kindergarten-1312/
https://www.youtube.com/watch?v=cWDB6XDwmls
https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%94/
https://www.pjisrael.org/book/sheela_shel_shuala/#sirtonim
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/93/97/21-k2A5WAYR8J.pdf
https://www.pjisrael.org/book/sheela_shel_shuala/#sirtonim
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