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הצעות לפעילות במעון

הצעות לצוות המעון

תינוקות  וחיקוי.  משחק  צפייה,  דרך  לומדים  צעירים  ילדים 
על  מביטים  הם  אליהם,  שמחייכים  המבוגרים  אל  מחייכים 
לשיר  לומדים  המעון  ילדי  להתנהג.  כיצד  ולומדים  העולם 
ולשחק, הם מפתח מיומנויות חברתיות על ידי צפייה בצוות 
ותוך כדי אינטראקציה עם חבריהם. הספר "ככה גם  המעון 
אני יכולה" מזכיר את השמחה בתהליך ההתפתחות של ילדים 

ומזמין את צוות המעון למלא את הלמידה באושר, משחק דמיון וצחוק.

קוראים יחד
כלי המחשה. במהלך  או  בובות  בעזרת  הסיפור  את  להמחיז  תוכלי  וממחיזים:  קוראים   >>
הקריאה יוכלו הילדים לחקות את בעלי החיים שפוגשים נגה ואבא במהלך הספר: לפרוש 
כנפיים כמו פרפר, לזחול כמו צב ולשאוג כאריה. בתום הסיפור אפשר להוסיף חיות שלא 
נגה: לזחול כמו נחש, לקפוץ כמו צפרדע,  ולבקש מהילדים להיות כמו  מופיעות בספר 

לכרסם כמו אוגר ועוד. 

כדאי לקרוא את הסיפור בקבוצות קטנות כשהילדים יושבים לצדך. אפשר לבקש כל   >>
פעם מילד אחר לבחור איור ולחקות את בעל החיים. האם החברים מצליחים לנחש מי החיה? 
האם הם יכולים למצוא את התמונה בספר? אחרי כמה קריאות הילדים יוכלו לספר בעצמם 

את הסיפור על פי רצף האיורים.

המשך בעמוד הבא



פעילות ומשחק
<< אפשר להוסיף פריטי תחפושות של חיות לפינת הבית: אוזניים של ארנב, כנפיים של 

פרפר, רעמה של אריה, ולעודד את הילדים לשלב את התחפושות בזמן המשחק. 

<< נחשו מי אני: תוכלי להכין קלפים עם דמויות החיות שבסיפור ולשחק משחק ניחושים: כל 
ילד בתורו מרים קלף ועושה קולות ותנועות שמאפיינים את אותה החיה, והחברים מנסים 

לנחש מי החיה. 

<< סיפור ברצף: תוכלי להצמיד לשטיח-קיר במעון תמונות מוגדלות מהספר, הילדים יכולים 
לסדר את החיות על-פי רצף הופעתם בסיפור. 

<< כיצד הילדים עוברים מפעילות לפעילות? איך את מזמינה את הילדים לצאת לחצר או 
להתאסף במפגש? בעקבות הסיפור תוכלי להזמין את הילדים לנוע כמו הדמויות בסיפור: 

לדהור אל החצר, לקפוץ אל שולחנות האוכל, לעוף אל פינת הספר. 

לחקות  לילדים  להציע  ניתן  לחקות.  אפשר  חיות  רק  לא  יכולה":  אני  גם  "ככה  << משחק 
פעולות במשחק פנטומימה: להרים משהו כבד, ללכת בגשם, למשוך חבל, להרגיש עייפים. 

<< אפשר לשוחח עם הילדים על הדרך שלהם למעון: האם הם נוסעים ברכב או צועדים 
ברגל? מה רואים בדרך? את מי או את מה הם פוגשים? תוכלי להכין עם הילדים שקיק 
קטן אותו יקשטו, הזמיני את ההורים להכניס אל השקיק דברים שמצאו עם הילדים בדרך, 

למשל: עלים, אבנים קטנות, איצטרובל, שבלול ולשתף במציאות את החברים. 

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

קריאה ופעילות מהנה! 
pjisrael@hgf.org.il     |     03-5758161     |     www.splk.org.il

  ספריית פיג'מה

http://splk.org.il/%D7%A9%D7%9C%D7%97%D7%99-%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/
mailto:pjisrael%40hgf.org.il?subject=
http://splk.org.il/
https://www.facebook.com/SifriyatPijama/

