
כמה טוב להיות ביחד- 
סיפור על צורות 

מאת: אפרים סידון 
איירה: הדר גבע 

הצעות לצוות המעון

"טובים השניים מן האחד" )קהלת ד' ט'(
כשהצורות הבודדות מצטרפות אחת לשנייה הן הופכות למשהו חדש, שלם, מיוחד!

פעולה  ולשתף  יחד  לשחק  לאחרים,  לחבור  לומדים  המעון  ילדי  גם  שבספר,  הצורות  כמו 
ביצירת "קהילה". 

המפגש עם הספר מזמן שיחה ומשחק סביב שיתוף פעולה, יצירה, והפלא שיכול להיווצר 
באמצעות הדמיון.

קוראים יחד
<< "בואו נהיה כולנו ביחד":  כדאי להמחיש את הסיפור בעזרת צורות מחומרים שונים: פוליגל, 

בריסטול, משחקי הרכבה ועוד...  

<< מתבוננים באיורים:   לכל ילד ספר משלו! הילדים יכולים לעקוב אחרי האיורים הצבעוניים 
הצורות  מתי  הצורות?  מחיבור  שנוצרו  החפצים  את  ניחשו  הילדים  האם  והמשעשעים. 

המאוירות מחייכות? איך רואים שנעים להם להיות יחד?

המשך בעמוד הבא



רם על הפזמון  לחזור בקול  הילדים  ולהזמין את  כדאי לספר את הספר כמה פעמים   >>
החוזר, "בואו אלי, התקרבו נא בלי פחד, בואו נהיה כולנו ביחד!"

רעיונות לפעילות במעון

<< מבלים יחד: כמה נעים לשחק יחד! מה אוהבים ילדי המעון לעשות ביחד? אפשר לשיר 
שירים שמבטאים את ההנאה של ה"יחד", למשל "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד", 

"נחמד כפליים" )מתוך "פרפר נחמד"( ועוד. 

<< מרכיבים יחד:אפשר ליצור יחד חווה, גן חיות או ג'ונגל. נותנים לכל ילד דמות של חיה, עץ 
או צמח ומזמינים אותם לפי התור להוסיף את הדמות שלהם לחווה המשותפת. האם נעים 

לחיות לבלות יחדיו?  

<< מדמיינים ויוצרים יחד: אפשר להזמין זוגות ילדים ליצור יחד בעזרת מגנטים, מדבקות, 
קוביות או משחקי הרכבה. כדאי לשבח אותם על הדמיון, היצירה, והעשייה המשותפת!

<< מסיבת צורות: אפשר להזמין את ההורים לחגיגת צורות במעון, בה ימחיזו הילדים את 
וירקות  עוגיות  בכריכים,  ותתכבדו  בצורות  החדר  את  תקשטו  שירים,  יחד  תשירו  הסיפור, 
בחיק  חוזרת  לקריאה  הספרים  את  הילדים  יקבלו  המסיבה  בסוף  שונות!  לצורות  חתוכים 

המשפחה.

מאחלים לכם קריאה מהנה ופעילות משותפת משמחת!
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