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הורים יקרים,
“אני לא מוצאת את הנעליים שלי...“
“איבדתי את תיק האוכל שלי בגן...“

“מצאתי כדור ברחוב...”

פעמים רבות אנחנו מאבדים חפצים, והחיפוש מלווה בתחושה קשה. אהוד דווקא אוהב לחפש. 

הוא הופך את החיפוש להרפתקה ואת המציאה לחגיגה.
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אבדות ומציאות הן חלק מהווי החיים של כולנו בכלל, ושל ילדים בפרט.  

לעיתים אנחנו מחפשים דבר אחד ומוצאים משהו אחר טוב ומשמח לא פחות מזה שאיבדנו. 

כשאנו מוצאים חפץ שאבד למישהו, לא תמיד קל לנו לוותר עליו ולהשיבו לבעליו. לפעמים אנחנו גם לא יודעים 

איך לאתר את המאבד. התורה מנחה אותנו לא להתעלם מאבדה שמצאנו, אלא להתאמץ ולהחזיר אותה לבעליה. 

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה!

כלבלב, הגה וצפרדע
התבוננו יחד באיורים. האם שמתם 

לב שהדפים שבהם אהוד מחפש, מאוירים 
בשחור־לבן, והדפים שבהם הוא מוצא, 

צבעוניים? כדאי לדפדף ולבקש מילדיכם 
לחפש באיורי השחור־לבן את החפצים שאהוד 

מצא: הכלבלב, ההגה והצפרדע. 

קר־חם
כיף לחפש ולמצוא! אתם יכולים לשחק 

יחד 'קר־חם'. בקשו מילדיכם לעצום עיניים 
והחביאו חפץ בתוך החדר. כאשר הילדים 
פוקחים עיניים ומנסים למצוא את החפץ, 

רמזו להם על מיקומו בעזרת אמירת 'קר־חם': 
כשהילדים רחוקים מהמחבוא ִאמרו "קר, 

קר...", כשהם מתקרבים, ִאמרו "מתחמם" 
וכשהם מגיעים למקום החפץ, 

ִאמרו "חם, חם... רותח!".

תיבת אוצרות
ילדים רבים מוצאים 'אוצרות' ומבקשים 

לשמור אותם: עלים צבעוניים, חפצים 
קטנים, אבן מיוחדת. תוכלו לקשט יחד 

קופסת נעליים שתהפוך 
לתיבת אוצרות. 

מסע חיפושים
אפשר לצאת יחד למסע 

חיפושים בסביבה הקרובה. 
קחו איתכם שקית או סלסילה לאיסוף 
חפצים קטנים ומעניינים, ובבית תוכלו 

לשמור את האוצרות על מדף בחדר 
הילדים או בתוך תיבת האוצרות שהכנתם. 

מציאת אבֵדות
האם גם ילדיכם 'גיבורים בחיפושים'? 

האם גם הם עוזרים לכם למצוא אבדות? 
תוכלו להיזכר יחד כיצד הם סייעו לכם 

למצוא דברים שאיבדתם.

הצעות לפעילות בחיק המשפחה
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