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מאה ושש דרוריות חביבות 
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הצעות לפעילות במעון

פעולה  בשיתוף   – ועמלות  יוצרות  פועלות,   – ביחד  הכול  עושות  החביבות  הדרוריות 
ובחברוּת משמחת.  

סיפורן של מאה ושש הדרוריות הוא הזדמנות להרחיב את אוצר המילים של הפעוטות, 
ובחיים יחד בכיתת  בשיתוף פעולה  ליהנות מהחרוזים ומהקצב של הסיפור, לעסוק 
המעון ולהעשיר את עולם הצורה והצבע באמצעות התבוננות באיורים העדינים שבספר. 
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הצעות לקריאה, לשיחה ולפעילות

מילים ואיורים — כל עמוד בספר הוא חגיגה! תוכלו להתבונן באיורים ולהכיר 
לפעוטות פעולות וכלים: מה עושה הדרורית שְמַקְרצֶֶפת? ומה עושה הדרורית 

שְמגֶָרֶפת? ֵאילו כלי נגינה מופיעים בספר? ואילו כלי תחבורה? 

עושים ביחד — מה נעים לנו לעשות עם חברים וחברות? תוכלו לקיים פעילות 
משותפת, כמו: הכנת מאכל, ריקוד, שירה, ועוד.  

כלֵי מטבח  או  נגינה  כלֵי  יחד בתזמורת של  לנגן  — תוכלו  מנגנים בתזמורת 
שישמשו להקשה ולתיפוף. אפשר להכין כלֵי נגינה מקופסאות ומבקבוקים. 
אפשר להתנסות בכלִי הקשה המורכב מכוסות הממולאות במים במידה שונה. 

באמצעות הקשה במקל על כל כוס שומעים צליל אחר. 

רוקדים ועפים כמו ציפורים — כדאי להשמיע את “ריקוד הציפורים” ולרקוד. 
תוכלו גם להשמיע מוזיקת רקע ולבקש מהפעוטות לעוף. אפשר לעצור, לציין 
את אחת הפעולות שעושות הדרוריות: נסיעה ברכבת, קרצוף, נגינה בפסנתר, 
מהפעוטות  ולבקש  הפסקה,  ללא  ציוץ  תוך  לישון  שכיבה  או  דייסה  הכנת 

להדגים אותן.

לחצר  לצאת  כדאי  דרוריות?  המעון  בסביבות  יש  האם   — ציפורים  מכירים 
המעון ולהביט אל העצים והשמיים, לחפש ציפורים, להקשיב לקולן ולהביט 

במעופן ובפעילות שלהן: מה הן עושות? ֵאילו קולות הן משמיעות? 

עוזרים לציפורים — תוכלו להכין מתקן האכלה לציפורים ולתלות אותו בחצר 
המעון. כך תמשכו לשם ציפורים ותיהנו מחברתן ומציוציהן. 

איך מכינים מתקן האכלה לציפורים? לוקחים בקבוק פלסטיק פקוק בפקק. 
יוצרים פתח בדופן הבקבוק ומניחים אותו על משטח כך שהפתח שלו כלפי 
מטה. ממלאים את הבקבוקון בזרעים, בפירות ובעלי כותרת של פרחים. מניחים 
את מתקן ההאכלה במקום גבוה, ממתינים, מתבוננים, עוקבים ושמחים לראות 
שתייה  מתקן  גם  להכין  ניתן  דומה,  באופן  ומזמרות.  אוכלות  הציפורים  את 

לציפורים.

לילדים לאהוב להקשיב לסיפורים? הַפנו את  גורמים  איך  ומה בגב הספר? 
וצפו בסרטון עם עצות טובות להקראה  ההורים לסריקת הקוד שבגב הספר 

יעילה ומהנה. 

קריאה נעימה ופעילות מהנה!
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