
מרים והים

כתבה: מיריק שניר  איירה: גיל-לי אלון קוריאל
הצעות לקריאה ופעילות במעון

"היה היתה ילדה מרים, שלא ראתה אף פעם ים."

כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא )קהלת א' ז'(

כמו הים המתמלא מן הנחלים הזורמים אליו אך אינו עולה על גדותיו, 

שבעים.  ואינם  העולם  על  ועוד  עוד  לדעת  רוצים  רבים  פעוטות  כך 

הילדה מרים סקרנית לדעת מהו ים וילדי המעון ישמחו להאזין לסיפור, 

להתבונן באיורים וללוות בהנאה את מסע הגילוי של מרים.  

סיפור קבוצתי

כדאי לספר את הסיפור בקבוצה קטנה ולהיעזר בכלי המחשה. את יכולה לחבוש כובע עם פרח ולצאת למסע 

החיפוש אחר הים. עודדי את הילדים להשתתף בסיפור ולהשיב על שאלותייך: האם הוא קר, האם הוא חם? 

ים?”  זה  יכולים לענות לך – “האם  ולנחל הילדים  האם הוא גדול, האם הוא קטן? כשתגיעי לשלולית, לבריכה 

מילות הסיפור מתחרזות ומתגלגלות על הלשון והילדים בוודאי יזכרו אותן אחרי כמה קריאות ואף יוכלו לדקלם את 

הסיפור כולו בעצמם.

"לא הביישן למד" )מסכת אבות( 

את  אותם  מה שמעניין  על  שאלות  לשאול  המעון  ילדי  את  מעודד  כשאת  שאלות.  הרבה  שואלים  פעוטות  גם 

וגם מחזקת בהם בטחון עצמי ואמון באנשים המשמעותיים עבורם,  ילדים  יכולות שכליות של  מסייעת בפיתוח 

שאת כמובן אחת מהם. לפעמים ילד מבקש לקבל תשובה ולעיתים הוא רק מחפש אוזן קשבת ושותפה לשיחה. 

לא צריך תמיד לדעת את התשובות. לעתים מספיק להביע בעצמך סקרנות ותהייה, ולעודד את השאלות.

המשך <<



הקיץ הגיע! 

על מה את חושבת כשאת שומעת את המילה “קיץ”? על חופשה, שמש, בריכה, ים? אפשר להעשיר את הסיפור 

ועוד.  תוכלי גם לבקש מההורים להביא  במגוון פעילויות במעון הקשורות לקיץ: הכנת קרטיבים, משחקי מים 

תמונות של הילד בבריכה או בחוף הים ולהכין בעזרת הילדים לוח קיץ חגיגי עליו תוכלו לתלות צילומים ותמונות 

ואף סמלים לתזכורת על זהירות ובטיחות בקיץ: שתיית מים מרובה, קרם הגנה וכובע מפני השמש ועוד.

הסופרת מיריק שניר משתפת אותנו במחשבות שלה אודות הסיפור:   

“הים בסיפור מסמל כל דבר בעולם המעורר סקרנותם של ילדים. הים נמצא בשמה של הילדה מרים, לכן, מסע 

הלמידה שלה הוא גם פנימי. הים הוא נושא קרוב אליה, הוא משמעותי עבורה. למידת אמת מתרחשת כאשר 

הילד מגלה עניין אמיתי בנושא הנלמד. את מסע הלמידה שלה היא מתחילה בשאלות . למידת אמת מתחילה 

משאלת אמת של ילד, לא משאלות שאנחנו הנחתנו עליו. אם היו עונים למרים על כל שאלותיה, האם הייתה 

לומדת את הריח, הצבע, הקול, הטעם, המגע של הים? אם היו לוקחים אותה עם אוטו לים, מה היא הייתה 

מפסידה? מה אנחנו היינו מפסידים? עולמה של מרים הולך ומתרחב, מעגלים, מעגלים. מרים לומדת שהטעות 

היא חלק חשוב בלמידה, היא לא משתקת אלא מאתגרת. מרים לא הולכת אל הים לבדה, לאורך כל הדרך היא 

שואלת אנשים, אבל היא מגיעה אל הים בעצמה. לבדי ובעצמי אינן מילים נרדפות. לבדי בא מבדידות, בעצמי 

בא מעוצמה. תהליך הלמידה הטבעי של מרים, כן נתמך אך לא מופרע, ולרגע של הגילוי היא מגיעה בעצמה. זו 

למידת אמת. את מה שלמדה לא תצטרך לשנן, זה שינה אותה, זה שלה לעד.” 

 האם קיימים בספריית המעון עוד מספרי מיריק שניר, למשל: “קטני קטנים”, “קטנטנים”, “מעשה במסמרים”?  

כדאי לבקש מההורים לחפש ספרים שלה בבית או בספרייה, להביא אותם למעון ולקרוא אותם עם הילדים.

מסתיימת לה שנה, ובעקבותיה יֵצאו מהמעון ילדי קבוצתך לחוויות חדשות. 

אנחנו מקווים שנהניתם מהספרים שקיבלתם השנה 

ואנו מזמינים אותך לשלב אותם באירועי סיום השנה במעון.

אל תשכחי לשתף אותנו בתמונות וחוויות!

קריאה מהנה, להתראות בשנה הבאה ושמרו על קשר!


