
להכיר לילדים את הסיפורים  
ולהחיות את העלילה על ידי 
קריאה חוזרת ועל ידי המחשה

להטמיע את הערכים 
המשתקפים בסיפורים  
ןבאמצעות פעילויות בג

להעניק את הספרים לכל  
ילד ולעודד קריאה משותפת  

של ההורים וילדיהם

ליזום פעילויות משותפות עם  
המשפחות סביב הספרים
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משערים את עלילת  
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שאלה שיוצרת  
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לאחר הקריאה

התייחסות לגיבורי  
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להטמיע את הערכים 
המשתקפים בסיפורים  
ןבאמצעות פעילויות בג

הקמת מרכז גישור  
בגן

פתגם החודש

קופת צדקה

השבת  קופסאת
אבדה

תורנות ביקור  
חולים

אל תסתכל בקנקנן אלא במה  
שיש בו

כל ישראל ערבים זה לזה



להעניק את הספרים לכל  
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של ההורים וילדיהם
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הכנת דגמים 
שונים של 

שעונים

כל קבוצה בחרה את  
השיר שאהבה  
והמחישה אותו

ההורים מספרים לילד על 
אנשים טובים

יצירת השם מאותיות מתוקות
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ן"אלי
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משלהם



ליזום פעילויות משותפות עם  
המשפחות סביב הספרים

פעילות סיכוםפעילות פתיחה

בחירות משותפות להורים  
והילדים הספר שאהבנו  

במיוחד

בבית מארח יוצרים מיצג 
של הספר שאהבנו במיוחד

מות עם 'מסיבת פיג
ההורים וקריאה משותפת

סדנאות לקישוט תיק ספר 
והכנת סימניה

המחזת הסיפור על ידי ההורים



פעילות בעקבות  
ספר

קבלת שבת משותפת עם  
ההורים

בניית באר 
בחצר הגן

ערב מאכלים מאפיינים למשפחות  
הגן והכנת ספר מתכונים

סבתא באה  
לגן



הורה קורא



נירה הראל/ אבא ספר לי סיפור

אבאלה אבא ספר לי סיפור
אבאלה אבא שלי
סיפור רק אחד

.סיפור בשבילי, סיפור מיוחד
,אין לי פנאי או מחר, אל תגיד לי אולי

אל תגיד לי עייפתי וכבר מאוחר
רק ספר לי סיפור אחד ויחיד ותהיה אבא טוב כמו 

.תמיד
?מדוע דווקא עכשיו: אל תגיד לי

...נראה זה תלוי במצב: אל תגיד לי
רק ספר לי סיפור יפה וגדול כמו שסיפרת לי  

.אתמול
אל תשאל אותי  , אל תגיד שאמא יודעת יותר טוב

מה כבר אפשר לספר
רק ספר לי סיפור יפה וגדול

.כמו שסיפרת לי אתמול
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