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איורים: גיל-לי אלון קוריאל

הורים יקרים,
ילדים צעירים המתבוננים בסביבתם לומדים להכיר את עצמם ולהבחין במשותף ובשונה בינם לבין הסובבים אותם. כך מגלה יואב 

שאין לו זנב כפי שיש לחיות שהוא פוגש. אמא עוזרת לו להשיג זנב משלו בדרך הפשוטה ביותר.

חיפוש עצמי ותחפושת 
כל אחד מאיתנו חולם לפעמים להידמות לאחר. המנהג להתחפש בחג פורים מזמין אותנו לבחור למי היינו רוצים להידמות ודרך כך 

להכיר את עצמנו טוב יותר. 

פעוטות רבים נהנים ממשחקי תחפושות. ההצטרפות שלנו למשחק שלהם מגבירה את הנאתם, מפתחת את הדמיון ואת היצירתיות, 
ומקדמת את ההיכרות שלהם עם עצמם. 

Копию этих страниц на русском языке можно найти  в русской части нашего сайта: www.pjisrael.org

קריאה נעימה ופורים שמח!

האם ילדיכם, כמו יואב, אוהבים בעלי חיים? האם הם חשבו פעם למה צריך זנב? אפשר 
לחפש בסביבה ובתמונות חיות עם זנבות שונים. תוכלו לספר לילדיכם על תפקידי הזנב 

)להרשים בעלי חיים אחרים או לאיים עליהם, להבריח זבובים, לסייע בשיווי המשקל 
ועוד(. הסיפור מזמין להתבונן ולהשוות בין בני אדם לבעלי החיים הנמצאים בסביבתנו. 

במה הם דומים לנו? במה הם שונים?

תוכלו להצטרף 
ליואב ולחפש את זנבותיכם. 

לא מצאתם? אולי תמצאו את 
הידיים, את הברכיים, את המרפקים...?  

קיימות דרכים רבות להכיר את הגוף 
שלנו: דרך מגע נעים, שיחה, שיר, 

משחק ותנועה. 
ילדים רבים אוהבים להתחפש, 

ולא רק בפורים! תוכלו להכין ארגז 
או סלסלה עם בדים, צעיפים, אולי 

גם זנב!  אפשר לתפור זנב כמו זה 
שהכינה אמא של יואב, לחבר חגורה 

בצורה של זנב או למלא גרב בבדים 
ולהצמיד אותו למכנסיים עם 

סיכת בטחון. 

מה עושה יואב בזנב שלו? הוא 
מכשכש, מדגדג, מנפנף ועוד. כדאי לדפדף 

בספר ולחפש את כל התנועות שמבצע 
יואב. אפשר להזמין את ילדיכם לעשות 

תנועות 'כמו יואב' וגם להמציא 
יחד תנועות משלכם.  

     יואב רוצה זנב "תכף ומיד ועכשיו". 
אפשר להצביע על אותיות הדפוס הגדולות 

ולשאול את ילדיכם למה לדעתם המילה הזו 
גדולה מהאחרות. האם גם אתם או ילדיכם 

רוצים לפעמים משהו עכשיו? תוכלו 
לשוחח על רצונות, משאלות 

  וסבלנות.

פעילויות בחיק המשפחה


