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הצעות לצוות המעון

אתם מוזמנים להצגה!

ספר החודש, "משחק פורים", שונה מספרים קודמים שחולקו עד 

כה לילדי המעון. הספר הוא שיר-הצגה שכתב לוין קיפניס לילדים 

ובהשתתפותם. השיר, שהולחן על ידי נחום נרדי כחלק מהצגת 

ילדים לפורים, אויר בידי הצייר המפורסם נחום גוטמן ויצא לאור 

לראשונה כספר ב 1929; ומאז הוא מלווה את חג הפורים של ילדי 

ישראל. 

פורים שמח!

חג פורים מתקרב! חג צבעוני, מיוחד ומלא שמחה. לצד האווירה 

וחוסר  בלבול  תחושת  גם  צעירים  ילדים  אצל  ליצור  עלולים  החג  מנהגי  החגיגית, 

ביטחון – חבריהם מתחפשים והופכים לזהות לא מוכרת, חלק מתחפושות מסורבלות והמסכות מרתיעות 

את הילדים, רעש הרעשנים עשוי להציף אותם. גם סיפור המגילה קשה לפעוטות. מומלץ להתאים את 

התכנים ואת אופן חגיגת פורים במעון לגיל הילדים ולהתמקד בשירי החג, בתחפושות, בהכנת מצנפות 

ורעשנים, ובהיכרות עם דמויות מהמגילה. 

ואת הספר תוכלו להעניק  ללוות את הפעילות במעון לקראת פורים,  יכול  השיר-הצגה "משחק פורים" 

למשפחות כשי לחג!



הצעות לקריאה ופעילות במעון

● מדרש תמונה: האם הילדים שמו לב שכל הדמויות בספר, כולל הסוס, הן ילדים מחופשים? 

● האם הילדים מכירים את הלחן לשיר? כדאי לשיר ולחפש בספר את הגיבורים: מרדכי היהודי, אסתר 
המלכה, אחשוורוש...

● כדאי לעיין בכריכת הספר, הדמויות באיור מציצות מתוך חלונות הארמון. תוכלו לקשט תיאטרון בובות או 
להכין ארמון מקרטון, עם פתחים מקומרים כמו בתמונה. כל ילד בתורו חובש כובע, כתר או מצנפת, מציץ 

מהחלון – וחבריו מנסים לנחש למי הוא התחפש.?

יחד עם משלוח מנות  ולהעניק את התמונה להורים  תוכלי לצלם את הילדים מציצים מתוך הארמון   ●
שהכנתם עם הילדים. 

● לכל דמות בספר יש כובע ייחודי משלה. בעקבות האיורים תוכלי להכין מצנפת )לליצן(, כתר של מלך 
)אחשוורוש(, כתר של מלכה )אסתר(, כובע מיוחד בצבע תכלת )מרדכי(, כובע מצחיק )המן(.  כאשר שרים 

יחד את השיר, מחליפים את הכובעים בהתאמה למילות השיר.

תוכלי להכין עם הילדים משלוח מנות ספרותי: הילדים יכולים להדביק על צלחת תמונות עם דמויות   ●
וגיבורי "משחק פורים"(. מלאו את  )החיות שמופיעות בספרים הקודמים  מתוך הספרים שקיבלו השנה 

הצלחת במאכלים והוסיפו אליו את הספר כמתנה לחג.

● מהי מגילה? תוכלי להראות לילדים דגם או תמונה של מגילת פורים, ממנה נהוג לקרוא את סיפור החג. 
גם הילדים יכולים לגלגל תמונות או יצירות הדבקה ולהכין מגילות

● לוין קיפניס כתב שירים רבים עבור ילדי ישראל. כדאי להכיר לילדים שירים נוספים שלו ולשיר אותם יחד. 

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!


