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הצעות לצוות המעון

ּכָל עֵץ ַמֲאכָל..."  וּנְַטעְּתֶם  ֶאל הָָאֶרץ  "וְכִי ָתבֹאוּ 
)ויקרא י"ט(

ספריית פיג'מה לקטנטנים שמחה לחלק את הספר "שישה בשקיק אחד", סיפור לט"ו בשבט 
שמזכיר את הטעם והעושר של פירות ארצנו ומדגיש את ההנאה של ה"ביחד". הסיפור פורסם 
לראשונה בשנת 1966 וליווה דורות של ילדי ישראל. האם גם אתם גדלתם על הסיפור? האם 

הורי הילדים מכירים אותו? האם הוא מעורר בכם זיכרונות ילדות ורגשות של נוסטלגיה? 

ט"ו בשבט שמח וקריאה מהנה!

הצעות לפעילות בקבוצה:
לפני קריאת הסיפור כדאי  << האם הילדים מכירים את כל הפירות המוזכרים בסיפור? 
ואת שמות החיבה שלהם  להציג להם את הדמויות  לילדים את הפירות השונים,  להכיר 

בסיפור. 

<< מסיפור להצגה:  כדאי להמחיז את הסיפור - אפשר לספר אותו באמצעות בובות המחשה 
או דמויות על מקלות ארטיק, או להמחיז אותו יחד עם הילדים. הכינו כתר של כל אחד 
מהפירות לראשי הילדים. כדאי לעודד את הילדים לשיר יחד במקהלה את הפזמון החוזר: 

"דפיק דפוק דפיק! מי שם בשקיק?"

המשך בעמוד הבא



<< איך עושה תפוז?  נסו לחקות בתנועה את הפירות השונים: להתגלגל על השטיח, ללכת 
בעדינות כמו התאנה, או לשקשק את הגוף כחרוב. 

<< מי אני ומה שמי?  אפשר לשאול חידות על הפירות שבסיפור, למשל: הוא עגול וכתום, 
מהו? )התפוז!(, הוא ארוך וצהוב וצריכים לקלף אותו לפני שאוכלים )בננה!(....

<< דפיק דפוק דפיק! מי שם בשקיק?  אפשר ללמד את הילדים מקצבים שונים ולתופף 
יחד. תוכלו גם להמציא דפיקה מיוחדת רק לילדי המעון.

נוצה, עלים,  אפשר להוציא חפצים שונים לחצר, למשל: מטפחת,  << מה עף עם הרוח?  
כדור-ים ועוד, ולזרוק אותם לאוויר. האם כמו השקיק בסיפור גם הם עפים ברוח? האם 

קשה לתפוס אותם?

<< יש מקום לכולם:  איך מצטופפים יחד מבלי להפריע אחד לשני, כמו הפירות בשקיק? 
לתוכו  להיכנס  ילדים  שלושה  או  שניים  פעם  בכל  והזמינו  הרצפה  על  חישוק  הניחו 
ולהצטופף בצורה נעימה, עדינה ומחבקת. אפשר גם לשבת במעגל גדול מאד ולהתקרב 

לאט בצעדים קטנים עד למעגל נעים שאינו צפוף.

אפשר להכין עם הילדים שקדיה משותפת ופרחונית. מזמינים את  << השקדיה פורחת:  
הילדים לקשט מנג'טים מנייר בצבע וורוד ומדבקות, מכינים גזע גדול מנייר חום, ומחברים 
מנג'ט סביב  כל  מנג'ט אל הענפים בעזרת סיכה מתפצלת. מקמטים מעט  כל פרח  את 

הסיכה - והרי לנו שקדיה יפיפייה.

<< סעודת ט"ו בשבט עם ההורים:  כדאי לחגוג יחד עם ההורים את ט"ו בשבט במעון: אפשר 
להכין יחד דמויות להמחזת הסיפור בבית, להזמין הורים וילדים להמחיז את הסיפור, לשיר 
שירי חג ולאכול יחד סעודת פירות הארץ: עוגת בננה, מיץ תפוזים סחוט, וכמובן סלט 
פירות טעים ובריא! בסוף המפגש מחלקים למשפחות את הספר יחד עם הדמויות שהכינו 

יחד עם ילדיהם.
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