
מפלצת סגולה
כתבה ואיירה: רינת הופר

הצעות לצוות המעון

מצחיקה,  שובבה,  מפלצת  היא  הופר  רינת  של  הסגולה  המפלצת 
חמודה ועם הרבה מאוד נעליים. חוויית הקריאה המשותפת מלאה 
בהפתעות והנאה: מה יקרה בדף הבא? מה תעשה המפלצת הפעם? 
המשתתפים  כל  בין  מחברת  מפתיעה,  תמיד  הסגולה  המפלצת 
בסיפור ומזמינה גם את הצוות והילדים לצאת יחד להרפתקה של 

כיף ויצירתיות, דמיון וצחוק. 

קוראים יחד
כדאי לשבת עם הילדים בקבוצות קטנות ולגלות יחד את ההפתעות שמסתתרות בספר.

ולמצוא. תוכלי  יחד בלחפש  ילד מחזיק את הספר האישי שלו ומשחקים  כל  איפה זה?   >>

להכריז על פריט באיור ולבקש מהילדים לדפדף ולחפש: מי מוצא מגפיים? חתול? בייגלה?  

<< חרוזים: סיפורה של המפלצת הסגולה מתגלגל דרך רמיזות של איורים וחרוזים. בעזרת 
האיורים יוכלו הילדים להשלים בעצמם את התמונה ואת החרוז ולעבור לדף הבא בספר. 
אחרי כמה קריאות כבר יוכלו להשלים את החרוזים בעצמם ואולי אפילו להשתעשע ולמצוא 

חרוזים חדשים ומצחיקים. 

ואין לה סוף. אפשר  מהסוף להתחלה: הספר מתאר שרשרת אירועים שאין לה התחלה   >>
לבקש מהילדים לבחור דף וממנו להתחיל לספר את הסיפור – ניתן אפילו לקרוא קודם את 

העמוד האחרון, וממנו לחזור להתחלה! 

המשך בעמוד הבא



פעילות ומשחק בעקבות הסיפור
<< בסדר לא בסדר: אפשר להדפיס את תמונות הספר על קאפות או מגנטים ולבלבל את סדר 
התמונות. הילדים יכולים לסדר מחדש את הסיפור על פי הסדר או דווקא לפי סדר מבולבל 

ומצחיק. 

גליל  לוקחים  סגולה.  למפלצת  בעצמם  להפוך  יכולים  המעון  ילדי  המפלצת:  באה  הנה   >>
אלבד ארוך, גוזרים בו חורים לראשים אליהם נכנסים הילדים. נוצרה רכבת ילדים מפלצתית 
אלינו  התמונות  את  ולשלוח  לצלם  תשכחו  ואל   – החדר  ברחבי  לטיול  צאו  ומשעשעת. 

ולהורים! 

<< הכל בספר: חודש הקריאה ושבוע הספר מתקרבים, אולי תרצו לחגוג במעון את חג הספר 
יקראו ההורים  פינות קריאה בהן  פיג'מה לקטנטנים? פתחו  וספריית  בהשתתפות ההורים 
לילדים את ספרי הספרייה שחולקו. אפשר לשחק משחק חיקויי חיות בעקבות "ככה גם אני 
יכולה", לדגדג עם "איפה מתחבא הצחוק" ולהיזכר ברגעים משמחים מהשנה עם שירים 

מתוך "אני בחגים ובעונות". 

<< רינת הופר – סופרת אהובה:  האם אתם מכירים ספרים נוספים של רינת הופר, למשל "חנן 
הגנן", "איילת מטיילת" ועוד? תוכלו לחפש בספריית המעון ולבקש מההורים לחפש בבית 
ספרים אהובים שלה. אפשר להקים פינה במעון, לקרוא יחד את ספריה ולחגוג את היצירה 

שלה.

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

איריס צור, מרכזת ספריית פיג'מה לקטנטנים, מציעה רעיון לפעילות הורים וילדים: 
הופכים את החצר למתחם מפלצות סגול ומשמח! 

מזמינים את ההורים והילדים למפגש חגיגי בשעות אחר הצהריים. מכסים את מתקני 
להורים  נותנים  ופה.  עיניים  מציירים  או  מדביקים  סגולות,  אלבד  במפות  החצר 

ולילדים מכחולים וצבעים, לובשים סינר ויוצאים לקשט את המפלצות. 

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/
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