
העננים אמרו לי
כתבה: דפנה ְׁשטרּום   איירה: רעיה קרס

הורים יקרים,
 האם ֵירד היום גשם? מה נלבש לגן? אולי סוף סוף נוכל 

לנעול את המגפיים הצבעוניים ולפתוח את המטרייה החדשה? 

ומתמלאים שמחה כשהוא מגיע. לעיתים הם  ומצפים לגשם,  ילדים בישראל מתכוננים 
נאלצים להסתפק בטפטוף. החוויות הללו הן חלק בלתי נפרד מהילדות הישראלית. 

סיפור חורפי על ציפייה, אכזבה, סבלנות ו)טיפונת( גשם. 

“ותן טל ומטר ִלְבָרָכה על פני האדמה” )מתוך התפילה(
הציפייה והתפילה לגשם מלוות את היושבים בארץ ישראל לאורך ההיסטוריה ומופיעות 
בשירים, באגדות ובסיפורים רבים שנכתבו במהלך הדורות. כאשר היו רוב תושבי הארץ 
למרות  היום,  עד  היבול.  את  ויצמיח  האדמה  את  שישקה  לגשם  התפללו  הם  חקלאים 

הִקדמה הטכנולוגית, מתעוררת בנו בכל שנה מחדש הציפייה לגשמי ברכה. 
התקווה לגשם מבטאת את הכמיהה לצמיחה ולהתחדשות, והגשם עצמו 

ממלא את כולנו - ילדים ומבוגרים - בשמחה. 

Копию этих страниц на русском языке можно найти  
в русской части нашего сайта www.splk.org.il

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!

פעילות בחיק המשפחה:
תמונה מספרת: ילדיכם יכולים לחפש באיורים פרטים שאינם   

מוזכרים בסיפור. האם הם מצאו את החתול והציפור? מה עושים   
בעלי החיים בכל עמוד?   

מה לובשים בחורף? תוכלו לגשת יחד לארון ולחפש בו בגדים לחורף: גופיות,   
כפפות, גרביים, מגפיים. כעת עצמו עיניים. האם ילדיכם מספיקים ללבוש את 

הפריט לפני שאתם פוקחים עיניים?

חזאים צעירים: מגיל צעיר ילדים יכולים לעקוב אחר מזג האוויר. לקראת היציאה   
מהבית אפשר לבקש מהם להסתכל על השמיים ולדווח לכם - האם רואים שמש 

או עננים? האם כדאי ללבוש מעיל, האם צריך לקחת מטרייה?

מעיל,  יש  ילדיכם  של  ולבובות  לדובי  גם  האם  לחורף:  הבובות  את  מלבישים   
כובע, צעיף? תוכלו לחפש בדים או בגדי תינוקות משומשים ולעזור גם לבובות 

להתכונן לחורף הגשום.

מציירים חורף על החלונות: בימים קרים אפשר לצייר על האדים שמתעבים על   
חלונות הבית. תוכלו לצייר עננים ולהזמין את הילדים לסמן באצבע את טיפות 
הגשם. אפשר להוסיף שלוליות ואולי אפילו מטרייה. כדאי לחזור לחלון אחרי 

שעה, מה קרה לציור?

משחקים לימים גשומים: לוקחים קופסת נעליים ומכניסים לתוכה   
הפתעות קטנות כמו מדבקות, צבעים מיוחדים, ְמכל להפרחת בועות 

סבון ועוד. את הקופסה מטמינים, ופותחים אותה רק בימים גשומים!  

אוהבים את הגשם ואת הקור? גם בימי החורף אפשר לצאת לטייל בחוץ! תוכלו   
להתבונן בעננים ולגלות ְלמה הם דומים. האם אפשר לראות בהם פרצוף של אדם 
או של חיה? איזה ריח יש לאוויר? תוכלו לאסוף עלי שלכת, לקפוץ בשלוליות 

ולהרגיש את הרוח הנושבת.


