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הצעות לצוות המעון

בורג  מקום:  בכל  אוצרות  מוצאים  צעירים  ילדים 
כסוף, עלה שנשר, קונכייה של שבלול... לצד שמחת 
הגילוי הם גם מאבדים דברים, מדי יום הם חווים 
תסכול  עם  להתמודד  ולומדים  אובדן  סביב  צער 
כשדברים לא תמיד מתרחשים כפי שתכננו ורצו. 

לחקות  יכולים  המעון  ילדי  הסיפור  בעקבות 
ללמוד  וגם  חפצים,  ולמצוא  לחפש  אהוד,  את 
יותר  אף  משמח  צפוי  בלתי  גילוי  שלפעמים 

ממציאת החפץ שאבד. 

קוראים יחד
יושבים לצדך בפינת הספר או על   << כדאי לקרוא את הסיפור בקבוצות קטנות כשהילדים 
השטיח, ולאפשר לילדים לעיין מקרוב באיורים. מה אהוד מחפש ומה אהוד מוצא? אחרי 

כמה קריאות יוכלו הילדים לספר בעצמם את הסיפור על פי הציורים. 

<<  תוכלו להמחיז יחד את הסיפור באמצעות בובות של כלב, צפרדע, כדור, משקפיים ועוד. 

המשך בעמוד הבא



פעילות ומשחק
מניחים מספר חפצים על השטיח, הילדים מביטים בהם היטב  << מה חסר בגננו הקטן?  
ומנסים לזכור מה הם. מבקשים מהילדים להסתובב עם הגב אל השטיח ומעלימים את אחד 

החפצים. הילדים מסתובבים בחזרה וצריכים לגלות איזה חפץ חסר בגננו הקטן. 

<< מצאתי! ניתן לשלוח את הילדים לחגיגה של מציאות ברחבי החדר והחצר. צובעים כדורים 
קטנים או אצטרובלים בצבעים שונים, נותנים לכל ילד סלסלה ויוצאים לחפש אותם. כמה 

כדורים/אצטרובלים מצא כל ילד ומה צבעם? 

<< אפשר להכין קופסת הפתעות ולהכניס אל תוכה חפצים שונים: סיר, גרב, כף, כובע, מגנט 
ועוד. בכל פעם ילד יכניס את היד אל תוך הקופסה ויוציא ממנה חפץ בלי לראות מה הוא 
בוחר. איזו הפתעה הוא היה רוצה להוציא מהקופסה? מה באמת יצא? מה אפשר לעשות עם 

החפץ שיצא? 

<< זה לא שייך לכאן! המשקפיים של סבתא היו בארון המצעים, ההגה התגלגל בין השיחים. 
הרבה פעמים חפצים נעלמים ומופיעים במקומות מוזרים ואפילו מצחיקים. אפשר לקחת 
מדף  על  בובה  צפויים:  לא  במקומות  אותם  ולשים  מהמעון  ושימושיים  מוכרים  חפצים 
הספרים, כוס מתחת לשולחן, תיק על אדן החלון ועוד. הילדים יחפשו את החפצים וימצאו 

אותם במקומות המצחיקים. 

<< מציאות ואבדות: אפשר לקשט עם הילדים ארגז מיוחד שישמש אכסניה לאבדות במעון. 
הילדים יוכלו להביא לפינה חפצים שהם מצאו ולחפש בה אבדות. 

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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