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לא בדיוק באותו זמן
כתב: שחר חיים

איירה: שירלי ויסמן
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הצעות לצוות המעון
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לחבק בובה תוך כדי התמסרות בכדור? לבנות מגדל מקוביות בזמן הארוחה? שגרת 
בעת  לעשות  אפשר  כולן  את  לא  אבל  מהנות,  בפעילויות  מלאה  במעון  הילדים 
ובעונה אחת. הסיפור מציג בצורה משעשעת מה קורה כאשר אנחנו רוצים לעשות 
כמה דברים יחד, ומתאר את אחת ההנאות שאפשר לחוות יחד בכל שבוע – מפגש 

משפחתי בשבת. 

הצעות לפעילות במעון

שונות 	  פעולות  הילדים  לפני  להציג  תוכלו  נוספת  צוות  וחברת  את  בשתיים:  הצגה 
לשחק  אותה  מזמינה  והשנייה  פאזל  מרכיבה  אחת  למשל  עושה,  מכן  אחת  שכל 
בחצר, אחת מלבישה בובה והשנייה רוצה להשכיב אותה לישון, אחת מציירת והשנייה 
מנגבת את השולחן. אפשר לשאול את הילדים: האם ניתן לעשות את הדברים האלה 

באותו הזמן? הילדים יענו במקהלה: "לא!"

איורים מצחיקים: כדאי לאפשר לילדים לדפדף בספר ולהתבונן מקרוב באיורים. מה 	 
הפוך? מה לא ייתכן בכל תמונה? האם האיורים מצחיקים את הילדים?

עם 	  לתרגל  אפשר  הראש.  על  לעמוד  אוהבת  בסיפור  סבתא  הראש:  על  עומדים 
הילדים תנועות גוף מצחיקות: לזחול על ארבע; לשכב על הרצפה, להישען על הידיים 

ולנסות להרים רגל אחת; להושיט יד אחת קדימה ושנייה אחורה; ללכת לאחור...
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ארוחת שבת של הבובות: בעזרת כלי פלסטיק וצעצועים תוכלו לערוך יחד סעודת 	 
שבת לבובות. כדאי לשאול את הילדים: את מי נזמין? מה יאכלו הבובות? איך נערוך 
את השולחן? מה אפשר לעשות בזמן הארוחה? מה קשה לעשות בדיוק באותו הזמן?

קבלת שבת עם ההורים: בעמוד האחרון בספר מופיעה המשפחה בזמן ארוחת שבת 	 
משותפת. אפשר להזמין את ההורים לקבלת שבת במעון, לאפות יחד חלות, לשיר 

שירי שבת, לצחוק יחד ובסיום לחלק לילדים את הספר. 

בגילאים 	  לילדים  מקריאים  איך  בשאלה:  העוסק  להורים  סרטון  הספר?  בגב  ומה 
שונים - בדיוק באותו הזמן? הציעו להורים לסרוק את הקוד ולצפות בסרטון!

פעילות מהנה וקריאה נעימה!
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