
פיט פט טו

כתבה: חיה שנהב  איירה: נורית צרפתי
הצעות לצוות המעון

על הספר
סיפורה הקלאסי של חיה שנהב מלווה שלושה חברים נאמנים במסע

רב התהפוכות. סיפור מלא דמיון והומור על חברות, יצירתיות והתגברות

על מכשולים.

"הנה מה טוב ונעים שבת אחים גם יחד" )תהילים קלג, א(

ילדים צעירים "מפטפטים" ומדמיינים יחד עם חברים בני גילם.

הם מתנסים בפעם הראשונה ביחסי חברות ולומדים איך לשחק בקבוצה. 

"הלא גמדים יכולים לעשות דברים כאלה..."

בכוח הדמיון מצליחים הגמדים בסיפור להפוך את ההר שלהם לכל מה שהם רוצים. גם ילדים צעירים 
יכולים  עצמם  הם  וגם  טבעת  הוא  חרוז  כובע,  היא  צלחת  אחרים:  לדברים  פשוטים  חפצים  הופכים 
להשתנות לפי המשחק והצורך.  משחקי הדמיון חיוניים להתפתחות בגיל הרך, וכצוות רק נדרש מאיתנו 

להנגיש לילדים תחפושות, כלי מטבח וקוביות ולאפשר להם לעוף על כנפי הדמיון.  

הצעות לקריאה ופעילות במעון

"פיט פט טו" הינו סיפור ארוך ומלא הרפתקאות. רצוי לקרוא אותו יחד כמה פעמים כדי לעזור לילדים 	 
לזכור את רצף האירועים. לאחר הקריאה הראשונה הילדים יוכלו להצטרף בעצמם לשורה החוזרת 

בספר: "הלא גמדים יכולים לעשות דברים כאלה..."

לילדים לשחק בבובות 	  ולאפשר  נייר או מקלות של ארטיק,  גלילי  תוכלו להכין בובות של גמדים על 
באופן חופשי. כדאי לצרף את הבובות שיצרו הילדים במעון כאשר מעניקים את הספר הביתה, להנאת 

כל המשפחה. 

המשך בעמוד הבא



בעקבות הסיפור תוכלו לשיר יחד את השיר "מאחורי ההר.. אחת שתיים שלוש"  בהצגה של הגמדים 	 
המסתתרים מאחורי ההר. 

רוצים להיות גמדים? תוכלי להכין לילדים כובע של גמדים, ולהנחות אותם ללכת על הברכיים. אפשר 	 
גם לשחק עם הילדים את המשחק "גמד גמד ביער".

הגמדים הופכים את ההר בכל פעם למשהו אחר, פעם לבית, פעם לסירה, ואפילו למכונית. תוכלי 	 
לשחק "בכאילו" עם הילדים ולהפוך חפצים מוכרים לדברים מצחיקים בכוח הדמיון, בכל פעם לבחור 

חפץ אחר בחדר ולהמציא למה הוא הופך.

שבשני 	  לב  שמתם  אותו.  גם  ולהמחיז  לספר  תוכלו  פטל".  "מיץ  הסיפור  את  גם  כתבה  שנהב  חיה 
הסיפורים הדמויות נהנות מתחרות ריצה? גם אתם תוכלו לערוך תחרות ריצה סביב החצר.

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!


