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הצעות לפעילות במעון

איפה הזנב? הוא היה שם כל הזמן!  

הסיפור המשעשע על הארנב שאיבד את זנבו מעודד חיפוש ומציאה, גילוי וחקר - נושאים 
המעסיקים ילדים רבים בגיל הצעיר. בעקבות הסיפור נפתח חלון לשיחה עם ילדי המעון, 

המגלים גם הם את גופם ואת יכולות התנועה שלהם. 

קוראים יחד

כדאי לקרוא את הסיפור בקבוצות קטנות, כשהילדים יושבים לצידך, ולאפשר להם 	 
לעיין מקרוב באיורים. 

הזנב של הארנב מופיע לאורך הספר, ורק הארנב המצחיק לא מוצא אותו. האם הילדים 	 
יכולים למצוא אותו בכל עמוד? היכן הוא?

כשמקריאים את הסיפור כדאי להתאים את נימת הקול לרגשות המשתנים של הארנב. 	 
איך הוא נשמע כאשר הוא עצוב? מודאג? מופתע? הילדים יכולים להשתתף גם הם 

בנימה ובהבעות פנים.
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הצעות לפעילות במעון

מתחפשים ומחפשים - אפשר להכין לילדים כתרים עם אוזני ארנב, ליצור מחגורות 	 
זנבות עם פון-פון ולבקש מהם לחפש את הזנב. תוכלו להרחיב את החיפוש אחר הזנב 

לכל פינות החדר. 

איך קופץ ארנב? - כדאי להציג תמונה של ארנב או, אם אפשר, להביא ארנב למפגש 	 
במעון. כדאי לעודד את הילדים לקפץ כארנב, לכווץ את האף ולרחרח כמוהו. אפשר 

להציע להם לטעום קצת גזר ואולי ללטף בובת ארנב רכת פרווה.

מחקים פרצופים - הארנב רואה את השתקפותו בראי בחדר האמבטיה. ניתן להציב 	 
במרכז החדר מסגרת ללא תמונה ולהזמין אליה זוג ילדים בכל פעם, כך שילד אחד 
יעמוד  השני  הילד  ואילו  ותנועות,  פרצופים  ויעשה  המסגרת  של  אחד  מצד  יעמוד 
בצידה השני של המסגרת וימלא את תפקיד המרָאה, כלומר יחזור אחר הבעות הפנים 

והתנועות של חברו. אחר כך מתחלפים בתפקידים.

משחק ''חם-קר'' - מחביאים חפץ, ואחד הילדים צריך למצוא אותו באמצעות רמזים. 	 
סימן  חם!''  ''חם!  קוראים  וכאשר  מהילד,  רחוק  שהחפץ  סימן  ''קר!''  קוראים  כאשר 

שהוא מתקרב אליו.

לומדים על איברי הגוף - הסיפור מעודד שיחה על גופנו. זו הזדמנות ללמוד את שמות 	 
האיברים השונים. תוכלו להכין לכל ילד שקית משקולת קטנה, למשל שקית בד עם 
עדשים, ולהניח אותה יחד על האיברים השונים. שאלו: מי יכול להניח את השקית על 

המצח? על הכתף? על הברך? על הגב?

עוד יצירות של ע. הלל - סיפוריו של ע. הלל הם קלאסיקה ישראלית, ורבים מהם, 	 
למשל "מדוע ולמה לובשת הזברה פיג'מה" ו"יוסי ילד שלי מוצלח", משופעים בצחוק 

חינני. כדאי לחפש גם אותם!

מאכלי גזר - מה ארנב אוהב לאכול? גזרים, כמובן! תוכלו להכין יחד סלט גזר, מאפים, 	 
עוגת גזר טעימה במיוחד. כדאי לשתף את הילדים בהכנה ולהזמין אותם לעזור למדוד 

את כמויות המצרכים, לצקת אותם לקערה ולערבב אותם! 

פעילות מהנה וקריאה נעימה!
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