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הצעות לצוות המעון

על הספר

לאן נעלמו כל הנשיקות הצבעוניות? הרי אתמול בלילה אמא נישקה 

את בתה עשרות נשיקות חמות ואוהבות, היכן הן? 

שאבדו  נשיקות  אחר  שמחפשות  ובתה  אם  על  לב  מחמם  סיפור 

ומגלות אוצר של אהבה.

"ַהּמְַדלִיק נֵר ִמנֵּר – זֶה דּוֹלֵק וְזֶה ֵאינוֹ ָחֵסר" )במדבר רבה, י"ג(

נשיקה נותנים או מקבלים? גם וגם!

נשיקות הן דרך להביע רגשות – אהבה, קרבה, קשר חם. כשאנו 

מרעיפים אהבה על מישהו, אין אנו מחסירים אהבה מעצמנו אלא מוסיפים עוד 

ועוד אהבה. כאשר אנחנו משמחים אדם אחר, אנחנו מוסיפים שמחה גם לעצמנו.

הצעות לקריאה ופעילות במעון

ולבבות, להזמין את ההורים  ●הסיפור מתאים מאד ליום המשפחה! אפשר לקשט את החדר בנשיקות 
ו... לקנח בעוגיות בצורה של  והילדים לקריאה משותפת של הסיפור, להוסיף פעילות קצרה של יצירה 

לבבות ונשיקות!

 ● לאחר כמה קריאות של הסיפור הילדים יכירו את החרוזים ויוכלו להשלים את המשפטים:  
ֶּלֶת נְׁשִיָקה בְּצֶבַע ּתְכֶלֶת – מֵאֲחוֵֹרי הַ... ד  

נְׁשִיָקה סְגַלְגֶּלֶת – מֵרֹב צְחוֹק מִתְ... גַּלְגֶּלֶת.  

המשך <<



● אפשר להכין עם הילדים ציורי נשיקות באמצעות חותמות וצבעי גואש: גוזרים חתיכות ספוג בצורות של 
שפתיים ולבבות. הילדים טובלים את החותמות בצלוחיות צבע ]בהתאם לצבעי הנשיקות בסיפור[ ויוצרים 

"תמונה של אהבה", מתנה להורים. 

● כאשר אמא מנסה לאסוף את הנשיקות שהתעופפו הן נעלמות ממש מתחת ידיה. בעקבות הנשיקות 
שברחו, אפשר להפריח בחצר בועות סבון ולנסות לתפוס אותן.  

● אפשר לבקש מההורים להביא למעון צילום של עצמם, עם או בלי ילדיהם. את התמונות תוכלו להדביק 
על חתיכת פוליגל צבעוני בצורת נשיקה. מניילנים את נשיקות ההורים במכשיר למינציה ושומרים אותן 

בקופסה או סלסלה מקושטת, זמינה לילדים. במהלך היום במעון הילדים יכולים לעיין בנשיקות שלהם 

ושל חבריהם, ולהיזכר בכל האהבה של משפחות המעון.

כאשר הילדים לוקחים את הספר הביתה...

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

באתר splk.org.il שפע רעיונות למסיבות וחגיגות סביב הספרים.

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/

	_GoBack

