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מפגשי חוויה בספריה
הילדים ,ההורים והגננות מוזמנים לסדרת מפגשים בהם
יכירו את הספריה ואת השירותים שהיא מציעה.
במהלך המפגשים נצא למסע דמיוני בעקבות סופרים
וספרים ,נכיר ארצות ותרבויות ,נלחם בדרקונים ,נמצא את
הירח האובד ונרקוד עם הגמדים מסביב לפטריה .בעקבות
הספרים ,נאתגר את הילדים במשימות ,נשחק במשחקים,
נשיר ,נרקוד וניצור.
בתכנית מושם דגש על פעילויות הורים וילדים מתוך אמונה
כי זמן איכות משותף ,במשחק ובקריאה ,תורם לחיזוק
הקשר בין ההורים והילדים ,להעצמתו של הילד ,להקניית
הרגלי קריאה לחיים ולשיפור ההישגים בלימודים.
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מפגשי הורים וילדים אחר הצהריים

לאה גולדברג
סופרת ומשוררת

המכנסיים החדשים של אבא
לאה יוליוס

נכיר את יצירותיה של סופרת ומשוררת
הילדים לאה גולדברג .נספר את "המפוזר
מכפר אז"ר" .נחוד חידות חשבוניות,
נשחק במשחקים ,נלחם בדרקונים
וניצור את ביתו המוזר של המפוזר.

נתוודע לשימוש האמנותי בצלליות ,נצפה
בסיפור בתיאטרון צלליות ,נתאים צלליות
לדמויות בספרים .ניצור צלליות ונציג אותן.

לילה בלי ירח
שירה גפן ואתגר קרת

אריה הספריה
מישל קנודסן

לירח מקום נכבד בספרות הילדים.
דמותו האבהית מלווה את הילד
בלילות חשוכים .בספרה של שירה גפן,
"לילה בלי ירח" ,הירח הולך לאיבוד.
זוהר יוצאת למסע חיפוש אחריו
שהופך למסע התבגרות .בספר איורים
מרהיבים המתכתבים עם איורים
בספר "ויהי ערב" של פניה ברגשטיין
וספרים אחרים .נספר את הסיפור
ונכיר התכתבויות בין ספרים באמצעות
משחקים .ניצור תמונת "לילה בלי ירח".

אריה בא לספריה .הוא השתתף בשעת
סיפור ועזר בעבודות הספריה .כשגברת
דפני ,המנהלת ,נפלה ,רץ ושאג כדי
להזעיק עזרה .מר נקדי ,שלא הבין ,כעס
עליו שהוא מפר את הכללים הנוגעים
לצעקות ולריצה בספריה .האריה נעלב
ונעלם .הילדים וגברת דפני התגעגעו ו....
זאת נראה באמצעות תיאטרון צלליות
צבעוניות .נכיר ספרים על ספרים וספריות,
נכין ספרונים ונשחק במשחקים מגוונים.

המשפחה שלי
המעיל של סבתא  -מרים רות

עכבר הספריה
דניאל קרק

לסבתא מעיל מיוחד ,חם ורך .יש
במעיל מקום לסבתא וגם לרותי .למעיל
גם תכונה קסומה .נספר את הסיפור
ונגלה אותה .סיפורים על משפחות שונות,
משחקים ויצירה בעקבות הספרים.

סם העכבר גר בחור קטן מאחורי המדפים
של ספרי הילדים .בכל לילה התגנב
החוצה כדי לקרוא ספרים ,עד שיום אחד
החליט לכתוב ספר .האם יגלו הילדים
את הספר החדש? האם יפגשו את הסופר
הסודי שכתב אותו? נשתתף בחיפוש
אחר הסופר ונהפוך למספרי סיפורים
קטנים כמו העכבר והילדים בסיפור.
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לגני חובה

מפגש עם מספרת סיפורים
הצרצר והנמלה
עיבוד למשל הקלאסי של איזופוס
הוכרמן
אורנה
של
יחיד
הצגת
המבוססת על המשל ,בה המספרת
יוצרת שתי דמויות קומיות ,הקמות
לתחייה לעיני הילדים :הנמלה החסודה
והחרוצה והצרצר הבטלן .שתי הדמויות
משתפות את הילדים בחיי העבודה
והבטלה .שלא כמו במשל הקלאסי,
בהצגה שלנו סוף מפתיע לסיפור.

נרקיס מלך הביצה
לוין קיפניס
מלך הצפרדעים ,נפל למשכב .כואב לו
הראש וכואב לו הגב .איזו תרופה תביא
לו מזור? רק ריח של פרח יוכל לעזור!
כאן מתחיל מסע חיפוש אחר פרח
טוב-לב שיושיט יד ולא יסרב .הילדים
יצטרפו למסע המופלא .נקרקר בשפת
הצפרדעים ,נקפוץ למרחקים ,נכיר
כמה פרחים ,נתאמץ ונתגבר על קשיים,
נספוג אכזבות ונמשיך בכל-זאת .בדרך
נלמד קצת על אכפתיות ועזרה לזולת.

מפגש עם מספרת סיפורים
דירה להשכיר
לאה גולדברג
בבניין בן חמש קומות גרים תרנגולת
שמנה ,קוקיה עסוקה ,חתולה מטופחת
וסנאית רעשנית .מי יהיה מוכן לגור
בדירה הריקה ויקבל את דיירי הבניין
כמו שהם? עיבוד מקורי מחורז ומחוייך,
עם מסר חשוב על קבלת האחר.
מוגש תוך שימוש בטכניקה משולבת
עבודת
אצבע,
בובות
הכוללת
שחקן ,תחפושות ,מוסיקה והפעלה.

קריוס ובקטוס
תיורביורן אגנר
תיאטרון סיפור של המספרת אורנה
הוכרמן .קריוס ובקטוס ,אורחים לא
רצויים בשיניו של עוזי ,שמחים כאשר
הוא אוכל דברי מתיקה ואינו מצחצח
את שיניו .כשרופא השיניים מטפל
בחורים מגיע הקץ לאורחים הלא
רצויים .נכיר סיפורים בנושא.

לגני טרום חובה

האריה והעכבר
משלי איזופוס

הסבלנות משתלמת
העכבר והתפוח  -סטיבן בטלר

רון העכברון רוצה להיות אריה ,מפני
שאריות הם גדולים ,חזקים ,ו"הכי
שווים".כדי לשכנעו כי הדברים אינם כך,
נספר לו ולילדים סיפור ממנו ניתן ללמוד
שגם הקטנים חשובים ובעלי כוח .המשל
הנודע מוצג כהצגה מרתקת .דרך הסיפור
ניזכר מדוע חשוב לכבד את האחר.

תפוח בשל על העץ לוכד את עינם של
העכבר ובעלי-חיים נוספים .בתחילה
חיכו כולם בסבלנות ,אח"כ ניסו להוריד
את התפוח ,כולם-חוץ מהעכבר .משלא
הצליחו ופקעה סבלנותם ,ויתרו ועזבו את
המקום .כולם-מלבד העכבר הסבלני .נכיר
סיפורים העוסקים בערכה של סבלנות.
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עכבר הספריה
דניאל קרק
סם העכבר גר בחור קטן מאחורי
המדפים של ספרי הילדים .בכל לילה
התגנב החוצה כדי לקרוא ספרים ,עד שיום
אחד החליט לכתוב ספר .האם יגלו הילדים
את הספר החדש? האם יפגשו את הסופר
הסודי שכתב אותו? נשתתף בחיפוש
אחר הסופר ונהפוך למספרי סיפורים
קטנים כמו העכבר והילדים בסיפור.

איתמר פוגש ארנב
דוד גרוסמן
איתמר לא פוחד משום דבר בעולם חוץ מארנבים .כן! ארנבים! יום
אחד הכיר חבר חדש ,שהתברר שהוא ארנב ,הפוחד מבני אדם .נציג
את הסיפור בעזרת בובות .נתמקד בספרים של דוד גרוסמן ,העוסקים
בפחדים .ננסה לגלות מה מפחיד אותנו .נבנה מלכודת לפחדים ונרקוד
את ריקוד גירוש הפחד.

תהיה בריא מוריס מגי
פיליפ סטיד
מוריס מגי ,שומר גן החיות ,ביקר תמיד את חבריו .יום אחד
חלה ולא בא לעבודה ,אך זכה לביקור של אורחים בלתי
צפויים .בפעילות סיפורים על בריאות ,ידידות ומה שביניהם.

§ בגן או בספריה

איך לרפא כנף שבורה
בוב גרהם
איש לא מבחין בצפור הפצועה ,רק הילד
ביל .הוא לוקח אותה הביתה לטפל בה
ומקווה שתוכל לפרוש כנפים ולעוף.
בפעילות סיפורים על בעלי-חיים .נספר
את "הודעה חשובה לסילונית הסנונית"
מאת ג'וליה דונלדסון .נשחק בעקבותיו
ב"טלפון שבור" ונראה שלהעביר הודעה
כלשונה אינו עניין של מה בכך .נשחק
במשחק לוח ,נצטרף למקהלת ציפורים
רעשנית במיוחד ונשתעשע בחידות.
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כובעים למכירה
אספיר סלובודקינה

מרק כפתורים
אוברי דיוויס

"היה היה רוכל שמכר כובעים .אבל הוא
לא היה כמו כל הרוכלים ,הנושאים את
הסחורה שלהם על הגב .הוא נשא את
הסחורה שלו על הראש" .סיפור משעשע
על כובעים ,קופים ומה שביניהם .נכיר
סיפורים על כובעים במציאות ובדמיון.

מה עושה קבצן רעב המגיע לעיירה,
ואיש אינו פותח לו את הדלת? בחוכמה
ובתושייה הוא לא רק מצליח להשיג
לעצמו ארוחה ,אלא גם משפר את האופן
שבו תושבי העיירה מתייחסים אליו
וזה אל זה .מספרים ,מבשלים ואוכלים.

במדינת הגמדים
סיפורי גמדים – הגמדים יוצאים מבין
דפי הספרים .נחפש אותם בעזרת זכוכית
מגדלת ונרקוד יחד סביב הפטריה .דרך
ההצגה " -הסנדלר והגמדים" מאת האחים
גרים ,נלמד על נדיבות ועזרה לזולת.

סיפורים מהעולם
העציץ הריק  -דמי
ספרים
באמצעות
בעולם
מסע
ותמונות .הסיפור המוביל " -העציץ
הריק" מאת דמי .טריוויה משעשעת,
הכנת דרכון מסע לספרים שהכרנו.

§ בגן או בספריה

הקרקס מגיע לעיר
אבא בורח עם הקרקס

הקנגורו הכחול של מאיה
אמה צ'צ'סטר קלארק

הילדים יכירו את חיי הקרקס ואת
גיבוריו .הם יהפכו ללוליינים וינסו את
כוחם בתרגילי אקרובטיקה משעשעים.
נכיר ספרים העוסקים בנושא ונחזה
בהצגת תיאטרון נייר של הסיפור "אבא
בורח עם הקרקס" מאת אתגר קרת.

הקנגורו הכחול של מאיה מרגיש
זנוח כשמאיה מקבלת חיות צעצוע
נוספות .האם מאיה תשמור אמונים
לחבר הותיק שלה?! נכיר ספרים
בנושא חברות ,ונברר מיהו חבר טוב.
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המפלצת שקראו לה בהההה
יורם עבר-הדני

רינת הופר
סופרת ומאיירת

סיפורה של מפלצת קטנה ששמה
בהההה .בכל פעם ששאלו אותה
לשמה ,היא ענתה בהההה! והבהילה
את כולם...האמנם היא כה מפחידה?
נכיר סיפורים הומוריסטיים על מפלצות,
נשחק וניצור מפלצות מצחיקות משלנו.

נעסוק בספריה של הסופרת והמאיירת.
נכיר את גיבורי ספריה :מתן ההולך לגן,
הילדות איילת ותום ,המפלצת הסגולה
וחנן הגנן .נחרוז חרוזים ,נשתעשע
במילים ובאיורים ונספר סיפור בתנועה.

המעיל המופלא של יוסף
סימס טבק

הילדון שלא רצה לישון
הלן קופר

חורים רבים היו במעיל של יוסף .תחילה
קיצר יוסף את המעיל .כך החל גלגולו
של המעיל הישן .נספר סיפור בניחוח
יהודי ,מבית סבא ,ונקנח בריקוד חסידי
סוער .בפעילות נכיר ספרים בנושא
לבוש ,נחפש ונתאים בגדים וכובעים,
ומטריות.
עניבות
ונפשוט
נלביש

נספר על מצב מוכר וידוע ,על ילדון
עקשן שהחליט לא ללכת לישון .נציג
את הסיפור בליווי אמצעי המחשה.
וחלומות-
שינה
בנושא
פעילות
מציאות ודמיון בספרים ומחוצה להם.

מר זוטא ועץ התפוחים
אורית רז

חתלתול אחד לקים
אדליד הול

מר זוטא התגורר בבית פטריה קטן.
לשכניו היתה גינה ירוקה ויפה .אצל מר
זוטא לא צמח דבר ,רק עץ תפוחים מכוער,
שהצמיח פירות מצומקים וחמוצים .נפגוש
את מר זוטא הרגזן ,ונלמד שכדי שתצמח
גינה צריך לעבוד קשה! מר מעדר ,מר
משפך וגברת מגרפה יבואו לעזרתו של
מר זוטא וילמדו אותו ואת הילדים את
עבודת הגינה.

הוריו של קים אינם מרשים לו להחזיק
בגורי החתולים שנולדו בביתם .קים
מחפש עבורם בתים מאמצים ובו בזמן
אוסף לעצמו גן חיות שלם .פעילות בנושא
סיפורים צבירים בליווי אמצעי המחשה.
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איילת מטיילת
רינת הופר

המפלצת שקראו לה בהההה
יורם עבר-הדני

נצטרף לאיילת לטיול בשדה ,נפגוש
בעלי-חיים מעניינים ,גדולים וקטנים,
אמיתיים ודמיוניים .נספר את הסיפור
מחוות
באמצעות
הילדים
בעזרת
ותנועות ידיים המאפיינות את בעלי-
החיים השונים .נשיר ,נרקוד וניצור
בעלי-חיים.
על
סיפורים
בעקבות

סיפורה של מפלצת קטנה ששמה
בהההה .בכל פעם ששאלו אותה
לשמה ,היא ענתה בהההה! והבהילה
את כולם...האמנם היא כה מפחידה?
נכיר סיפורים הומוריסטיים על מפלצות,
נשחק וניצור מפלצות מצחיקות משלנו.

קוקו! מי אני ומה שמי?
איפה  -תמר ברגמן

במדינת הגמדים

אמא משאירה את נוני אצל סבא וסבתא,
נותנת לו נשיקה ויוצאת .נוני מחפש
את אמא ,אמא מחפשת את נוני .נעזור
לה לחפש אותו באיורים .נכיר סיפורים
שבהם דמויות או חפצים מסתתרים,
נשחק במשחקי חיפוש וזיהוי .יצירה.

סיפורי גמדים – הגמדים יוצאים מבין דפי
הספרים ,בונים עם הילדים בית פטריה
ורוקדים סביבו .נקרא בספרים ונחפש
את הגמדים בעזרת זכוכית מגדלת.
נספר את הסיפור "הגמד שרצה
לגור" מאת חנה אוצ'יטל סופר.

ורד הקיפודה
שלומית דותן

מדף הצעצועים שלי
בובה דובון וגם ארנבת

ורד הקיפודה מוזמנת למסיבת האביב.
כל החיות לובשות בגדים חגיגיים
ואביביים .רק לורד אין בכלל בגדים .כל
הבגדים נתקעים בקוצים ...נספר את
הסיפור בעזרת בובת קיפוד ענקית ,אותה
בפרחים צבעוניים ,ונראה כי
נקשט
לפעמים דרושה רק קצת יצירתיות כדי
לפתור בעיות ...נפגוש את ורד הקיפודה,
ונרקוד איתה את ריקוד הקיפודים .נכיר
ספרים נוספים העוסקים בנושא האביב.

נכיר את החברים ממדף הצעצועים ונראה
שצעצועים באמת מדברים! סיפור מוביל:
הקנגורו הכחול של מאיה ,מאת אמה
צ'צ'סטר קלארק .הקנגורו הכחול של
מאיה מרגיש זנוח כשמאיה מקבלת חיות
צעצוע נוספות .האם מאיה תשמור אמונים
לחבר הותיק שלה?! נכיר ספרים בנושא
צעצועים  -החברים הכי טובים שלנו,
נשיר ונרקוד איתם ,ונברר מיהו חבר טוב.
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מפגשי בוקר לילדי גן טרום חובה

רשת הספריות העירוניות נתניה

מר זוטא ועץ התפוחים
אורית רז
מר זוטא התגורר בבית פטריה קטן.
לשכנים שלו ,זעירא וקטינא ,היתה גינה
ירוקה ויפה .אצל מר זוטא לא צמח
דבר ,רק עץ תפוחים עזוב ,יבש ומכוער,
שהצמיח פירות מצומקים וחמוצים.
נפגוש את מר זוטא הרגזן ,ונלמד שכדי
שתצמח גינה לא מספיק מזל ,צריך
לעבוד קשה! מר מעדר ,מר משפך וגברת
מגרפה יבואו לעזרתו של מר זוטא וילמדו
אותו ואת הילדים את עבודת הגינה.

לתיאום מפגשים נא לפנות
לאורית ויטריאול.

מרק גרזן
בן מיכאל
שאול-תעלול מתדפק על דלתה של אשה
זקנה ומבקש לאכול ולשתות .זו טוענת
שביתה ריק .האמנם? שאול מבקש ממנה
גרזן ,מבטיח ללמדה כיצד להכין ממנו מרק
והיא מסכימה .פעילות בנושא טעמים
ומאכלים – מספרים ,מבשלים ואוכלים.

מדיה טק העיר ,שד' בנימין  ,60נתניה.
טל' ,09-8620250 :שלוחה 101
דוא"לorit.v@sifrianet.org.il :

הבגדים של גברת שיר
דתיה בן דור
גברת שיר עמדה בבוקר מול הארון
וחשבה" :כחול לבשתי אתמול ,אדום
לבשתי שלשום ,צהוב לבשתי בלי סוף ,אין
לי מה ללבוש" .רוצים לעזור לגברת שיר
להתלבש? בפעילות נלביש את גברת שיר,
נשחק ונפגוש סיפורים נוספים על לבוש.

נשמח לראותכם
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