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הצעות לצוות המעון

על הספר
כעס,  עצב,  שמחה,  רגשות:  של  קשת  הילדים  חווים  במעון  יום  בכל 
התרגשות, געגוע ועוד. "איפה מתחבא הצחוק" הוא סיפור מלא שמחה, 

הוא מזכיר לנו שהצחוק מוסיף מצב רוח ואף מדבק!

ְמָחה" )קהלת ח טו( ִׂ "ְוִׁשַּבְחִּתי ֲאנִי ֶאת ַהּש
מתוכנו.  אותה  לבנות  שיש  תכונה  בשמחה  רואה  היהודית   המסורת 

נכון לשאוף להיות שמחים מבפנים, ממש כמו הילדה איה שמוצאת את הצחוק שלה עמוק בתוכה. 
לפעמים נראה לנו שהאושר תלוי בגורמים חיצוניים, שאם רק ניתן לילד את מה שהוא רוצה – הוא 
ישמח. הספר "איפה הצחוק" יסייע לילדים לפתח את היכולת למצוא את השמחה בתוכם. הצחוק תמיד 

נמצא שם, רק צריך למצוא אותו ולהוציא אותו החוצה. 

לפני שקוראים את הספר בקבוצה... 
כדאי לכנס את כל חברות הצוות ולחשוב יחד: איך נרצה להציג את הסיפור במעון? כמה פעמים נקרא 
אותו? אלו חפצים יעזרו לנו להמחיש את העלילה, אלו תחפושות ואביזרים כדאי להוסיף לפינת הבית? 

רצוי לקרוא את הסיפור בקבוצות קטנות כשהילדים יושבים לצדך בפינת הספר או על השטיח, ולאפשר 
לילדים לעיין מקרוב באיורים. 

המשך בעמוד הבא



הצעות לקריאה ופעילות במעון

תוך כדי הקריאה תוכלי להזמין את הילדים לחפש את הצחוק שלהם: פותחים פה, מושיטים יד, 	 
מדגדגים קלות אחד את השני. 

תוכלי להכין אביזרי המחשה ולהיעזר בהם במהלך הקריאה, למשל: כפפה עם אצבעות, התלתלים 	 
של איה )ערימת צמר(, ענן )שקית מלאה בצמר גפן או אקרילן(, ים )אל-בד כחול(.

בתוך האיורים מתחבאות שלל הפתעות מצחיקות. אפשר לבקש מהילדים לחפש אותן. האם הם 	 
מצאו ילד קומקום, חתול שמטייל בין הדפים, זבובים? איזה עוד הפתעות גיליתם?

בעקבות הספר אפשר לשיר עם הילדים שירים שמחים ומצחיקים, לדוגמה "מי שטוב לו ושמח" 	 
מאת דתיה בן דור. 

תוכלי לבקש מההורים לצלם את הילדים ברגעים מצחיקים ולשלוח לכן את התמונות להצגה על 	 
קירות המעון.  

כאשר הילדים לוקחים את הספר הביתה...
כדאי לתכנן מתי ובאיזו דרך, תעניקי בחגיגיות למשפחות את העותקים האישיים של הספר.

למשל, תוכלו להזמין את ההורים והילדים למפגש חגיגי לרגל פתיחת התכנית. מקשטים את תיקי 
הספרים, קוראים יחד את הסיפור, שרים, רוקדים – ובסוף המפגש מעניקים לילדים את ספרי המתנה 

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

בגלריית תמונות באתר של ספריית פיג'מה לקטנטנים שפע רעיונות למסיבות וחגיגות סביב הספרים. 

נשמח לשמוע כיצד שילבתם את הסיפור במעון שלכם.

קריאה נעימה!
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