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הצעות לפעילות במעון

על הספר
האם יֵרד היום גשם? אולי סוף סוף נוכל לנעול את המגפיים הצבעוניים 
ולפתוח את המטריה החדשה? ילדים מתכוננים ומצפים לגשם, ולעיתים 

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

"ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה" )מתוך התפילה(
הגשם הוא ברכה ושמחה לילדים ולמבוגרים, הוא משקה את האדמה והצמחים, הכנרת מתמלאת, אבל 

כשרטוב וקר אי אפשר לצאת לחצר ומרבית היום עובר בין קירות המעון. 

ימי החורף הארוכים בתוך כיתת המעון מאתגרים ולעתים קשים לפעוטות פעילים ולצוות שעובד איתם. מה 
אתם עושים כדי לחגוג את שמחת הגשם, גם אם מצטערים שאי אפשר לשחק בחוץ? 

הצעות לקריאה ופעילות במעון
להכין 'ענן אומר' כאביזר המחשה לסיפור. על זוג כפפות או גרביים מדביקים צמר גפן או  << תוכלי 

אקרילן. על הענן מדביקים עיניים ופה, גורבים על היד והענן יכול להפוך לאורח קבוע בימי גשם. 

אפשר גם להכין עם הילדים כפפות עננים, בעזרתן הם יספרו את הסיפור ואותן הם ייקחו הביתה יחד   
עם הספר. 

המשך בעמוד הבא



הצעות לקריאה ופעילות במעון - המשך

מהילדים  בקשי  היפים.  באיורים  להביט  לילדים  ולאפשר  קטנות  בקבוצות  הספר  את  לקרוא  כדאי   >>
לחפש את העננים ופריטי לבוש מיוחדים לחורף של הילד. אילו חיות מופיעות בסיפור ומה הן 

עושות? מה עושה אמא לאורך הסיפור?

<< ריקוד הגשם: אפשר ליצור גשם שאינו מרטיב ולשמוח בו בתוך הגן. מחברים אל מטריה פסי ניילון 
שקופים וארוכים, עליהם מדביקים טיפות נייר כחולות. את עומדת באמצע ומחזיקה גבוה את המטריה, 

כל ילד מחזיק פס גשם ורוקדים יחד לצלילי שירי גשם. 

<< אפשר להכין עם הילדים כלי לאיסוף מי גשם. מקשטים יחד בקבוק פלסטיק או דלי ומעמידים אותו 
במקום פתוח בחצר. הילדים יכולים לעקוב אחר הצטברות המים ולבדוק כמה זמן לוקח לו להתמלא. 

<< ילדים רבים מצפים לגשם ומתאכזבים כשהוא לא בא. קריאת הסיפור עשויה לסייע לך לחזק את 
התמודדות הילדים עם שינויים בתכניות, עם אכזבות, תסכולים ודברים שאינם נמצאים בשליטתנו.

<< האם אתם מכירים סיפורים נוספים על גשם, למשל "מגפיים" מאת מרים רות, או "שלולי" מאת מירה 
מאיר? תוכלי לבקש מההורים לחפש בבית ספרים על גשם ולקרוא אותם יחד במעון. ]רעיונות לפעילות 

]www.pjisrael.org :סביב "מגפיים" ו"שלולי" באתר של ספריית פיג'מה

של  כשהפתח  הרצפה  על  המעיל  את  להניח  אותם  למדו  לבד?  מעיל  ללבוש  יודעים  הילדים  האם   >>
הצווארון קרוב אליהם, השרוולים פרושים לצדדים והחזית )החלק הפתוח( פונה לכיוון התקרה. מכניסים 

את הידיים לשרוולים, מרימים אותן בתנופה, המעיל מתרומם  מעל לראש ונוחת על הגב.  

נשמח לשמוע כיצד שילבתם את הסיפור במעון שלכם.
תוכלו לשלוח לנו את החוויות והתמונות שלכם בטופס השיתוף באתר!

קריאה ופעילות מהנה!
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