
 עיריית נתניה

 מינהל חינוך וחברה

 האגף לגיל הרך

  

 ולילדי גני החינוך המיוחד 3-4מתאים במיוחד לגילאי 

 ד"תשע-קריאהוהגנים בתכנית טיפוח  הספריה
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סופרת ומאיירת-רינת הופר 
נכיר את  . והמאיירתבספריה של הסופרת נעסוק 

,  איילת ותוםהילדות , ההולך לגןמתן : ספריהגיבורי 

 נחרוז. את המפלצת הסגולה ואת חנן הגנן

 נשתעשע במילים ובאיורים  , חרוזים

 .  במשחק תנועהונשחק 

אל תסתכל בקנקן 
שאלו הסועדים  " ?מדוע אתה מאכיל את המעיל"

תאכל מעיל  "מוכר הפחמים בסיפור , את מרקו

בתשובתו לומדים אנשי העיירה שיעור  ". תאכל

נכיר עיבוד חדש של  . חשוב על מתן כבוד לאחר

חכם למעשיה ידועה וסיפורים  רונית הסופרת 

אחרים העוסקים באותו נושא באמצעות משחקי  

 . חברה

 בוב גרהם –איך לרפא כנף שבורה 

 חיים-בעלי     
רק הילד  . איש לא מבחין בצפור הפצועה

הוא לוקח אותה הביתה לטפל בה  . ביל

.  ומקווה שתוכל לפרוש כנפים ולעוף

 חיים-בפעילות סיפורים על בעלי

 .ושעשועוני חידות

 

 

הלואי והייתי  ... 

 שלומית כהן אסיף - חומפסבעקבות 

. חיים ורוצה להדמות להם-פוגש בעלי חומפס

.  הוא נוחל אכזבה, חרף התגשמות משאלותיו

פאזלים נרכיב , איברים לחומפסנתאים 

פעילות  . ספרים ונשחק משחקיםבעקבות 

 .בנושא דימוי עצמי ומשאלות לב
 



 

  המשפחה שלי-   

 רותמרים  -סבתא המעיל של 

   פעילות הורים וילדים
יש במעיל מקום  . חם ורך, לסבתא מעיל מיוחד

,  למעיל גם תכונה קסומה. לסבתא וגם לרותי

סיפורים על . נספר את הסיפור ונגלה
 .משחקים בעקבות הספרים. שונותמשפחות 

 

 

 פירנלי אן'ג –החביתיות של מר זאב 

 פעילות הורים וילדים
 אך אינו  , מר זאב רוצה להכין חביתיות

,  גיבורי אגדות הילדים, שכניו. כיצדיודע 

מה יקרה כשחבורת  . מסרבים לעזור לו

השכנים תרצה לעזור לו לאכול את  

נכיר גרסאות שונות של סיפור  ? החביתיות

 .ובעזרת משחקים חוויתיתזה בדרך 
 

 לאה יוליוס -המכנסיים החדשים של אבא 

 פעילות הורים וילדים   
  נצפה ,בצלליות האמנותי לשימוש נתוודע

   ,צלליות בתיאטרון בסיפור

   .צלליות והצגת צירהי

 בהההההמפלצת שקראו לה - 

 הדני-יורם עבר  

 !בההההסיפורה של מפלצת קטנה ששמה 

היא   ,בכל פעם ששאלו אותה איך קוראים לה

  האמנם...והבהילה את כולם  !בההההענתה 

 ?היא כה מפחידה

נשחק  , נכיר סיפורים הומוריסטיים על מפלצות

 .וניצור מפלצות

 

 קנודסןמישל  - הספריהאריה   

 פעילות הורים וילדים
הוא השתתף בשעת  . יום אחד נכנס אריה לספריה

דפני נפלה כשגברת . סיפור ועזר בעבודות הספריה

האריה רץ ושאג כדי להזעיק עזרה  , ושברה את ידה

כעס עליו שהוא מפר את  , הביןשלא , ומר נקדי

 האריה נעלב ולא שב  . הכללים

 וגברת דפני  הילדים . לספריה

 זאת נראה  .... והתגעגעו 

 תיאטרון צלליות  באמצעות 

 ספרים על נכיר . צבעוניות

 נכין ספרונים  , וספריותספרים 

 .במשחקים מגווניםונשחק 

 לאה גולדברג 

 פעילות הורים וילדים
 של סופרת ומשוררת  יצירותיה נכיר  את 

 נספר את  . לגיל הרך, לאה גולדברגהילדים 

נחוד חידות  , המחודש" ר"אזהמפוזר מכפר "

 .  יצירה, במשחקיםנשחק   , חשבוניות
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 גרוסמןדוד  -ארנב איתמר פוגש 

איתמר לא פוחד משום דבר בעולם חוץ 

שהתברר  , יום אחד הכיר חבר חדש. מארנבים

 . אדםמבני אך הוא פוחד , שהוא ארנב

נתמקד בשניים  , נעסוק בספריו של דוד גרוסמן

 .  העוסקים בפחדים, מספריו

נבנה מלכודת  . ננסה לגלות מה מפחיד אותנו

 .  לפחדים ונרקוד את ריקוד גירוש הפחד



מפגש עם הסופרת זהר אביב 
' בום בילי בום כתה א"זוהר אביב כתבה את 

בעזרת משחקי  . ועוד" כוכב במתנה", "שלום

דרמה ותיאטרון בובות תדגים הסופרת את דרך 

מרגע החשיבה על רעיון ועד  , כתיבתו של ספר

הילדים יתנסו בדרך העבודה  . המוצר המוגמר

 .  ובחיבור ספר משלהם

 קרקדניאל  - הספריהעכבר 
סם העכבר גר בחור קטן מאחורי המדפים של ספרי  

ובכל לילה התגנב החוצה כדי לקרוא עוד  , הילדים

עד שיום אחד החליט לכתוב ספר  , ועוד ספרים

האם יגלו הילדים את הספר החדש שצץ  . בעצמו

האם ימצאו את הסופר הסודי  ? פתאום בספריה

נשתתף בחיפוש אחר הסופר ונהפוך  ? שכתב אותו

 .  למספרי סיפורים קטנים כמו העכבר והילדים בסיפור

 

הקרקס מגיע לעיר! 
הם יהפכו ללוליינים וינסו את כוחם  . ילדי הגן יכירו את חיי הקרקס ואת גיבוריו

 נכיר ספרים העוסקים בנושא ונחזה בהצגת תיאטרון  . בתרגילי אקרובטיקה שונים

 .  מאת אתגר קרת" אבא בורח עם הקרקס"של הספר נייר 

 סלובודקינה אספיר -כובעים למכירה 

אבל הוא לא  . רוכל שמכר כובעים היההיה "

הנושאים את הסחורה  , היה כמו כל הרוכלים

הוא נשא את הסחורה שלו על . שלהם על הגב

קופים  , סיפור משעשע על כובעים." הראש

נכיר סיפורים על כובעים  . ומה שביניהם

 .במציאות ובדמיון

 

 שירה גפן -לילה בלי ירח 

בין  " התכתבויות"בספרות הילדים ניתן למצוא 

איורים וטקסטים מתוך רצון להעשיר את המטען  

לילה "בספרה של שירה גפן .  התרבותי של הילד

איורים מרהיבים שמזכירים איורים  "  בלי ירח

של פניה ברגשטיין וספרים  " ויהי ערב"בספר 

באמצעות משחקים נכיר התכתבויות  . אחרים
 .  אלה

פיליפ סטיד –מר מוריס מגי , תהיה בריא 

ביקר תמיד את  , שומר גן החיות, מוריס מגי

אך זכה  , לא בא לעבודה, יום אחד חלה. חבריו

בפעילות  . לביקור של אורחים בלתי צפויים

 .ידידות ומה שביניהם,סיפורים על בריאות 

 איילת מטיילת– 
 חיים לקטנטנים-פעילות בנושא בעלי

חיים  -נפגוש בעלי, נצטרף לאיילת לטיול בשדה

נספר את הסיפור  . וקטניםגדולים , מעניינים

בעזרת הילדים באמצעות מחוות ותנועות ידיים  

נרקוד  , נשיר. החיים השונים-בעליהמאפיינות את 
 .חיים-וניצור בעקבות סיפורים על בעלי

 . 

 מי אני ומה שמי ! קוקו? 

 ברגמן  תמר  -איפה 

נותנת לו  , משאירה את נוני אצל סבא וסבתא אמא

מחפשת  אמא, אמאנוני מחפש את , נשיקה ויוצאת

.  ואנחנו עוזרים לה לחפש אותו באיורים, את נוני

,  נכיר סיפורים שבהם דמויות או חפצים מסתתרים

 .  יצירה. נשחק במשחקי חיפוש וזיהוי
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סיפורים מהעולם 
,  מסע בעולם באמצעות ספרים ותמונות

מסע  דרכון הכנת , טריוויה משעשעת

 .  לספרים שהכרנו

במדינת הגמדים 
, הגמדים יוצאים מבין דפי הספרים –סיפורי גמדים 

בונים עם הילדים בית פטריה ועוזרים לסנדלר 

נקרא בספרים ונחפש את הגמדים  . לתפור נעליים
 .בעזרת זכוכית מגדלת

דתיה בן דור-הבגדים של גברת שיר 
ביום ראשון בבוקר עמדה גברת שיר ליד ארון  

?  איזה צבע אלבש היום: "הבגדים וחשבה

.  לבשתי שלשום-אדום. לבשתי אתמול-כחול

 ".אין לי מה ללבוש. לבשתי בלי סוף-צהוב

בפעילות אופנתית במיוחד נראה איזה פתרון  

נעזור לה  . לבעיהיצירתי מצאה גברת שיר 

נחטט בכיסים  , נמדוד כובעים, להתלבש

 .ונמצא בהם אוצרות סודיים

מה אפשר לעשות ב... 
שימוש יוצא  , סיפורים המציגים חשיבה רב כיוונית

:  בין הסיפורים. דופן בחלקי גוף או באביזרים

הנחש   קריקטור, דיוויד סמול-ן'אימוגהקרניים של 

כשהנחש והעכבר נפגשו  , אונגררטומי -הטוב
 .אלקייםשלי -לראשונה

 בן מיכאל -מרק גרזן 

פעילות  . סיפורים וטעימות בעקבות הסיפור
, מספרים –בנושא טעמים ומאכלים 

 .  מבשלים ואוכלים

 הלן קופר -הילדון שלא רצה לישון 

 .  נספר את הסיפור בליווי אמצעי המחשה

מציאות ודמיון   -פעילות בנושא שינה וחלומות 
 .בספרים ומחוצה להם

 במסיבת האביב הקיפודהורד 
,  מאת שלומית דותן" הקיפודהורד "נספר את הסיפור 

.  אותה נלביש בבגד פרחוני, בעזרת בובת קיפוד ענקית

את ריקוד   איתהונרקוד , הקיפודהנפגוש את ורד 

 .  נכיר ספרים נוספים העוסקים באביב. הקיפודים
 

 סימס טבק -המעיל המופלא של יוסף 
 בתחילה  . חורים רבים היו במעיל של יוסף

בכך החל גלגולו של  . יוסף את המעילקיצר 

 סיפור  , פעילות בנושא לבוש. המעיל הישן

 .משחקים, המחשהבליווי אביזרי 

 

 אדליד הול -חתלתול אחד לקים 

אינם מרשים לו להחזיק בגורי   קיםהוריו של 

קים מחפש עבורם  . החתולים שנולדו בביתם

אוסף לעצמו גן מאמצים ובו בזמן בתים 

,  פעילות בנושא סיפורים צבירים. חיות שלם

 .בליווי אמצעי המחשה
 

  הקנגורו הכחול של מאיה 

 קלארק צסטר'צאמה   

מקבלת  זנוח כשמאיה הקנגורו של מאיה מרגיש 

אמונים  מאיה תשמור האם . נוספותחיות צעצוע 

 ,נכיר ספרים בנושא חברות! ?שלה הותיקלחבר 

 .  מיהו חבר טובונברר 

4 


