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

יום ד' –  ,27/11/19בשעה 17:30

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

יום ד' –  ,25/12/19בשעה 17:30

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

יום ד' –  ,29/01/20בשעה 17:30

ורד הקיפודה
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 נקשט בפרחים צבעוניים ,ונראה כי
לפעמים דרושה רק קצת יצירתיות כדי לפתור בעיות ...נפגוש
את ורד הקיפודה ,ונרקוד איתה את ריקוד הקיפודים .נכיר
ספרים נוספים העוסקים בנושא האביב.

יום ד' –  ,27/05/20בשעה 17:30

המכנסים החדשים של אבא
נתוודע לשימוש האומנותי בצלליות ,נצפה בסיפור בתיאטרון
צלליות ,נתאים צלליות לדמויות בספרים .ניצור צלליות ונציג
אותן.

יום ד' –  ,26/02/20בשעה 17:30

הקנגורו הכחול של מאיה
נכיר את החברים ממדף הצעצועים – בובה ,דובון וגם ארנבת -
ונראה שצעצועים באמת מדברים! סיפור מוביל" :הקנגורו הכחול
של מאיה" .הקנגורו הכחול מרגיש זנוח כשמאיה מקבלת חיות
צעצוע נוספות .האם מאיה תשמור אמונים לחבר הוותיק שלה?!
נכיר ספרים בנושא צעצועים – החברים הכי טובים שלנו ,נשיר
ונרקוד איתם .ונברר מיהו חבר טוב.

יום ד' –  ,25/03/20בשעה 17:30

חתלתול אחד לקים
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.

יום ד'  ,22/04/20 -בשעה 17:30

מר זוטא ועץ התפוחים
מר זוטא התגורר בבית פטרייה קטן .לשכניו הייתה גינה
ירוקה ויפה .אצל מר זוטא לא צמח דבר ,רק עץ תפוחים
מכוער ,שהצמיח פירות מצומקים .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.

יום ד' –  ,24/06/20בשעה 17:30

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

יום ד'  ,29/07/20 -בשעה 17:30

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

יום ד' –  ,03/09/20בשעה 17:30

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

יום ד' –  ,28/10/20בשעה 17:30

איפה?
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.

יום ד' –  ,25/11/20בשעה 17:30

תאריך
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הקנגורו הכחול של מאיה

25/03/20

+3

חתלתול אחד לקים

22/04/20

+4

ורד הקיפודה
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 יתכנו שינויים בתאריכי שעות הסיפור.
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