
דוד ירח בשמיים

כתבה: אנדה אמיר איירה: אורה איתן
הצעות לצוות המעון

על הספר
השירים  לשירה.  ישראל  פרס  כלת  עמיר,  אנדה  שכתבה  ילדות  שירי  אסופת 
מפגישים את הילדים עם דמויות וחפצים שקרובים לעולמם: צעצועים ובובות, 

בעלי חיים, נופים קרובים ורחוקים ועוד. 

נדמה שהשירים  בילדותנו,  דקלומים ששמענו  או  שירים  זוכרים  מאתנו  רבים 
חרוטים על ליבנו יותר מכל סיפור. בשיר מתוארת עלילה שלמה במילים ספורות 

ולנו הקוראים נותר כר נרחב לפיתוח הדמיון.

הספרים  כמו  למינציה  דפי  על  לא  רגיל,  נייר  על  מודפס  הספר  אורכו  בגלל 
הקודמים. זו הזדמנות חזור עם ילדי המעון על כללי שמירה על ספרים

הצעות לקריאה ופעילות במעון

● לשירים יש מקצב. כדאי ללוות את קריאת השירים בטפיחה על הברך להדגשת המקצב. תוכלי לחלק 
לילדים כלי הקשה ולהזמין אותם להצטרף. 

משחקי חרוזים: את יכולה להפנות את תשומת ליבם של הילדים לחרוזים שבשירים, בזכותם קל לנו   ●
ללמוד שירים בעל פה. את יכולה לבחור שיר אחד שתקראו יחד מספר פעמים עד שהילדים ידעו את 
השיר בעל פה. תוכלו גם למצוא בעצמכם חרוזים, אמרי לילדים מילה שמופיעה באחד מהשירים בספר 

ונסו יחד למצוא לה חרוז, למשל קטנטנה-מסכנה, לברוח-כוח.

המשך בעמוד הבא 



● ניתן לבחור כמה שירים באותו נושא ולהרחיב בו.  לדוגמה, בעקבות שירים בנושא עננים והירח )'דוד ירח 
בשמיים', 'על ענן-כביש', 'דניאל מטפס'( תוכלו לצאת יחד לחצר ולהקריא את השירים בזמן שהילדים שוכבים 
 עם הפנים לשמיים. האם יש עננים? האם רואים את הירח? תוכלי לעבור בין הילדים ולשמוע את תשובותיהם. 

בהמשך הילדים יכולים לעצב יצירות של שמיים ועננים בעזרת צמר גפן ודבק.

● כדאי לאפשר לילדים להתבונן באיורים היפים שציירה אורה איתן. האיורים מזמינים את הילדים לדמיין 
ולחוות בעצמם את המתואר בשיר. בעזרתם הילדים יוכלו גם לזהות את השירים, ועם הזמן הם יכירו את 

סדר השירים ו"יקראו" אותם לבד.

● חלק מהשירים הולחנו. אתם יכולים להאזין ללחן ולשיר יחד, לצרף תוף, פעמון, רשרשן או שתי כפות 
ידיים.

בדף הספר באתר של ספריית פיג'מה לקטנטנים - splk.org.il, תוכלי למצוא קישורים ללחנים של 
 השירים 'האנקור', 'הקיפוד רוצה לרקד', 'כושי כלב קט'. 

כדאי לשלוח להורים את הקישורים כדי שיוכלו לשיר אותם יחד עם ילדיהם בבית.

כאשר הילדים לוקחים את הספר הביתה...

כדאי לתכנן מתי ובאיזו דרך, תעניקי בחגיגיות למשפחות את העותקים האישיים של הספר. 

אל תשכחי להנחות את ההורים לחפש את הרעיונות לקריאת הסיפור בבית, אשר מופיעים בסוף הספר.  
רצוי לעודד אותם לקרוא את הספר כמה פעמים עם הילדים וליהנות יחד מהפעילויות המוצעות.

נשמח לשמוע כיצד שילבתם את הסיפור במעון שלכם.

קריאה נעימה!

http://splk.org.il/
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