
הורים יקרים,
האם אפשר לזרוע באדמה נשיקה?
האם נשיקות יכולות לצמוח, לפרוח

ולשמח עוד ועוד בני אדם?
סיפור מפתיע ומקסים על ילדה קטנה

הזורעת נשיקה שצומחת לאוצר של אהבה. 

״ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ָדי״ / )מלאכי ג י(

נשיקות הן דרך נפלאה להביע אהבה, קרבה וקשר חם. הברכה שאהבה מצמיחה היא ללא 
גבול, ממש ברכה עד בלי די! חינוך ילדים מיוסד על אהבה, וכאשר אנו מעניקים לילדינו אהבה 

ונשיקות, אנו זורעים בהם ביטחון, אמון ושמחה, שהרי ״בנשיקה אחת יש שפע ברכה״.

אנו מאחלים לכם קריאה נעימה ופעילות מהנה!
Копию этих страниц на русском языкe можно

найти в русской части нашего сайта www.splk.org.il

ְזָרִעים ֶׁשל ְנִׁשיקֹות



כדאי לעצור את הקריאה בספר לפני שהנשיקה 
נובטת, ולשאול את ילדיכם אם לדעתם הנשיקה 
תצמח או לא. תוכלו לאפשר להם לדפדף בספר 

ולנסות לגלות בעצמם את המשך הסיפור.

הילדה בסיפור זורעת, משקה ומטפחת. ילדיכם 
פרחים  זרעי  בעציץ  לשתול  לכם  לעזור  יכולים 
או שתילי ירקות. תוכלו גם להנביט שעועית או 

גרגירי חומוס ולראות את פלא הצמיחה.

לנשק  בבית,  נשיקות  למסע  לצאת  יכולים  אתם 
את כל בני המשפחה, להתקשר לסבים או לדודים 
ולתת להם נשיקה באמצעות הטלפון, ולהרגיש עד 
כמה הנשיקות משמחות ונעימות לכל המשפחה.

לאהוביכם! אותן  ולחלק  נשיקות  לאפות  אפשר 

ולהטביע  השפתיים  על  אודם  למרוח  אפשר 
אחרי  חלק.  דף  על  נשיקות  בצורת  חותמות 
את  לגזור  תוכלו  בנשיקות,  עטור  דף  שקיבלתם 
הנשיקות ולקשט בהן את חדר השינה של ילדיכם.

הצעות לפעילות
בחיק המשפחה

לילדיכם  יחד על הספה, לתת  תוכלו להתכרבל 
נשיקה ולשאול מתי הם אוהבים לקבל נשיקות, 
אם נעים להם להתעורר בבוקר בנשיקה, ולמי 

הם אוהבים לתת נשיקות.
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מחלקים נשיקות לכל החברים, השכנים והדודים!


