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הצעות לפעילות בחיק המשפחה:

תוכלו להצטרף לנֹגה ואביה ולהמחיז יחד את 
הסיפור. בכל פעם שֹנגה פוגשת בעל חיים תוכלו 

 לעשות כמוה: לפרוש כנפיים כמו פרפר, לזחול 
כמו צב ולשאוג כאריה. 

*  נחשו מי אני: תוכלו לשחק משחק תנועות 
וקולות. כל אחד בתורו יחקה בעל חיים, והשני 

ינסה לנחש מי הוא. 

*  קוראים את האיורים: כדאי להציע לילדיכם 
לדפדף בספר ולספר את הסיפור על־פי רצף 

האיורים. 

*  האם אתם נוסעים יחד לגן או צועדים? מה אתם 
רואים בדרך? את מי או את מה אתם פוגשים? 

תוכלו לשים לב לפרחים, לעצים, לבניינים 
ואפילו לאתר בעלי חיים גדולים וקטנים. 

אוסף רעיונות למשחקים בדרכים:

*  ההורה מזמזם שיר והילדים מנסים לזהות 
אותו ולשיר יחד איתו. 

*  אפשר להחליט מה נחפש בדרך? )מכונית 
בצבע מסוים, חתול, ציפור, או ניידת משטרה(. 

 *  אתם מוזמנים לדהור, לדלג או לקפוץ 
בדרך עד שער הגן.

*  אפשר לבחור כלי תחבורה )מטוס, טרקטור, 
אופנוע(, ההורה ירכיב את הילד על כתפיו 

וביחד יגיעו אל הגן באותו כלי תחבורה דמיוני. 

*  תוכלו לערוך משחק זיכרון להכרת הדרך: מה 
נראה עוד מעט? חנות, בניין גבוה, עץ ועוד.

*  אפשר לאסוף דברים בדרך – אבנים או עלים 
בצורות שונות. 

הורים יקרים, 
איך נראית הדרך המשותפת שלכם עם הילדים בבוקר אל הגן? 

האם אתם ממהרים? האם אתם נינוחים? לאלו דברים אתם שמים לב בדרך? 
בצבעים  הגן  אל  המשותפת  הצעידה  את  צובע  ֹנגה  של  אבא  בסיפור, 

עליזים ומלווה אותה בשיחה, דמיון ומשחק משותף.
פעילויות היומיום השגרתיות יוצרות לא פעם חיכוכים בין הורים לילדים, 
אך הן גם מעניקות הזדמנויות רבות לחוויות משותפות ולחיזוק הקשר בין 

ההורה לילד.

י ַדְרּכֹו " )משלי כב ו( ַער ַעל ִפּ "ֲחֹנְך ַלַנּ

יש  ילד  לנו לשים לב לכך שלכל  מייעץ  ספר משלי, המלא פתגמי חכמה, 
החינוך  דרכי  את  להתאים  לנסות  והמחנכים  ההורים  ועל  לו,  מיוחדת  דרך 

לאישיותו הייחודית. 
בדברים  מתעניין  פעולה,  איתה  משתף  הוא  לה.  קשוב  ֹנגה  של  אבא 
שמעניינים אותה ומעודד אותה להמשיך ולפתח את המשחק שהחלה בו.

כך הופכת ההליכה לגן למרחב של משחק דמיוני, יצירתי ומהנה.


