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כתבה: דתיה בן דור  אייר: אבנר כץ
הצעות לצוות המעון

על הספר
"לכבוד שבת, לכבוד שבת…"

יו-יו עסוק מאד בהכנות לשבת. הוא קונה אבטיח אחד, שני מלפפונים, שלוש 
ומשעשע  מחורז  סיפור  טוב.  בכל  מלא  שלו  הקניות  שסל  עד  עגבניות… 
של אחת מסופרות הילדים האהובות בישראל, דתיה בן דור, שמתאר את   

ההכנות והציפייה לשבת.

לרוב ילדים צעירים אינם שותפים פעילים בהכנות לשבת, אך הם עדים 
באמצעות  סביב.  ולהמולה  התבשילים  לריחות  מהשוק,  השקיות  לריקון 

משחק אפשר לשתף גם אותם בהכנות לקראת השבת.

 

הצעות לקריאה ופעילות במעון

כדאי להכין מבעוד מועד את החפצים והמאכלים שיויו קנה בשוק, ולקרוא את הספר באמצעות 	 
אביזרי המחשה. לאחר היכרות עם הסיפור אפשר להקים במרכז הבית דוכן מכירות עם סלי קניות 

ומצרכים שמוזכרים בסיפור, ו"שולחן שבת" – לשילוב במשחק החופשי של הילדים.

"מה יש בתוך הסל?" תוכלו לשחק משחק הניחושים: מכינים סלסלת קניות עם הדברים שיויו קנה 	 
ומטפחת לכיסוי העיניים. הילדים צריכים למשש בלי להסתכל ולנחש איזה חפץ הם מוציאים מתוך 

הסלסלה. כאשר הילדים מכירים את הסיפור הם יוכלו גם לספר מה יויו הכין מכל ירק או פרי.

אפשר גם לפרוס חפצים שונים מהסיפור על שטיח ולשחק בהם את המשחק של "מה חסר בגננו 	 
הנחמד".

המשך בעמוד הבא



יויו יצר פסל מתפוח אדמה. תוכלו לשחק יחד את משחק הפסלים: משמיעים לילדים מוזיקה ומכריזים 	 
על אחד החפצים שמוזכרים בסיפור. כאשר המוזיקה נעצרת על הילדים ליצור עם הגוף שלהם פסל 

של הירק או הפרי שמוזכר.

לסחוט 	  בסיפור:  להכין חלק מהדברים שמופיעים  אולי תרצו  מכין מטעמים מהמצרכים שקנה.  יויו 
מיץ, להכין סלט, או אולי ריבה?

לערוך 	  אפשר  בעקבות הספר  יויו בשבת?  עושה  מה  יחד  ולהמציא  הסיפור  את  להמשיך  תוכלו 
במעון קבלת שבת עם ההורים, לשיר יחד שירי שבת, לאכול מטעמים מהירקות והפירות שבסיפור, 

ובסוף לחלק למשפחות את עותקי הספר האישיים שלהם. 

האם אתם מכירים ספרים נוספים של דתיה בן דור? תוכלי לבקש מההורים לחפש אותם בבית או 
בספריה, להביא אותם למעון ולקרוא אותם יחד.

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!


