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הכובע של אדון זינגר
ליאו משחק בכדור ופוגש במר זינגר, שמגלה לו שבתוך כובע מסתתר סיפור. 

מר זינגר מעודד את ליאו להוציא מהכובע את הסיפור שלו. בהמשך ליאו 
מלמד בעצמו איך להוציא סיפור מכובע. ההשראה לספר היא דמותו של 

הסופר היהודי-אמריקני בֵָּשׁבִיס זינגֶּר (1991-1904), שהאמין שילדים יודעים 
לזהות סיפור טוב. הספר מזמין אותנו להכיר בכוח היצירתי והמשמח 

שבחיבור סיפור, כדברי זינגר:

"אני אומר לעצמי, אני חלק מהעם. למה שלא אמציא סיפורים? 
[...]לפעמים אני שומע סיפור קטן, ניצוץ של סיפור, 

ואני מצית מן הניצוץ אש." 
 

(מדברי בשביס זינגר, באדיבות קרן בשביס זינגר) 
 

המצאת סיפורים

אהבה לסיפור

יצירתיות

דמיון

הסופר בשביס זינגר

מפגש ושיחה  

קשר עם משפחות הכיתה
כדאי לשתף את המשפחות במידע על הספר החדש ובתצלומים 

מהנעשה בכיתה, להציע להורים לסייע בחיפוש כובעים בבית ולצפות 
בסרטון. כדאי לעודד את המשפחות לשחק עם המשפחה, לצלם תמונה 

או סרטון ולשתף.   

הקראה בכיתה – מומלץ להקריא את הספר יותר מפעם אחת ובכל מפגש 
לשוחח על אחד הנושאים שבספר.  

הטרמה – אפשר לשאול: מה לדעתכם יהיה מיוחד בכובע של אדון זינגר?  

סיפורים וספרים – כדאי לשוחח על הספרים האהובים על תלמידי ותלמידות 
הכיתה, להזמין אותם להביא אותם לכיתה ולהמליץ עליהם. כדאי גם להציב 

בכיתה לוח לספרים המומלצים. 
כדאי לשאול: האם אתם אוהבים להמציא סיפורים? האם זה קל או קשה 

בעיניכם? מהו סיפור טוב בעיניכם? 

להכיר אנשים – בהתחלה אדון זינגר נראה לליאו מוזר ומשונה. האם יש 
אנשים שלאחר היכרות עימם שיניתם את דעתכם עליהם? מדוע לדעתכם 

אנחנו ממהרים לגבש דעה על אדם לא מוּכָּר?  

קשר עם זרים – ליאו ישב ושוחח בחופשיות עם אדון זינגר, מאחר שאימו 
הכירה אותו. קשר עם זרים יכול להיות פורה ומעשיר, אבל לפני שיוצרים אותו 

יש לנקוט אמצעֵי זהירות. כדאי לשאול: כיצד רצוי להתנהג בפגישה עם אדם
זר? אילו אמצעי זהירות עלינו לנקוט במציאות ובִמְרֶשֶׁתת?  
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ֶאלִיק ּבֶלִיק
כתבה: חיה שנהב 

אייר: נעם נדב
הוצאת: עם עובד

ֶאלִיק ּבֶלִיק
אל הבית של יעלי, אימא ואבא מגיע אורח קטן ושמו ֶאליק בֵֶּליק. הם אוכלים יחד, 

משחקים יחד, בונים לאליק בליק מיטה מיוחדת והולכים לישון, מרוצים ושמחים. 

כמו פעוטות רבים, גם יעלי משתעשעת במשחקי דמיון ויוצרת עולם קסום משלה. 

ההורים של יעלי נכנסים לעולם הדמיון של בתם ומבינים כי המשחק הוא דרכה 

של יעלי להביע את הדמיון והיצירתיות שלה וכן שמחה וכמיהה, וכך הם מבטאים 

את הרעיון העתיק: 

י ַדְרּכוֹ" "ֲחנֹךְ לַנַּעַר עַל ִפּ

)משלי כב, ו(

אנחנו מארחים חברים
כדאי לאפשר לפעוטות להביא בובה אהובה מהבית ליום אירוח במעון, להכיר 

לה את הפינות השונות, להציג אותה לפני החברים במהלך המפגש, לשחק איתה 

באופן חופשי ולהשכיב אותה לישון לקראת מנוחת הצוהריים. ניתן לשחק בפינת 

הבובות במשחק דמיוני שבו מארחים את הבובה. מה עושים יחד? אולי נותנים 

לה לאכול? אולי מסדרים בשבילה מיטה ומכסים אותה בשמיכה? ואולי מסיעים 

אותה בחזרה הביתה?   

מפגש  ושיחה במעון
לפני קריאת הסיפור – מכירים את אליק בליק: 

תוכלו להראות לפעוטות את האיור של אליק בליק המופיע על הכריכה.  

תוכלו להשתמש בהמחשה של בובת קרטון של אליק בליק ולתת לפעוטות 

להתבונן בה מקרוב ולהתרשם מהגודל שלה. 

קוראים יחד – בגלל אורכו של הסיפור כדאי לחלק אותו לשני חלקים: 

חלק ראשון: מתחילת הסיפור ועד הכניסה של אליק בליק הביתה.  

חלק שני: מארוחת הערב עם אליק בליק ועד הסוף. 

כמובן, תוכלו לחלק את הסיפור לחלקים רבים יותר, לפי הבנתכם. 

המחשה – במהלך ההקראה חשוב להמחיש את המושגים על ידי שימוש בגון 

קול מתאים, בתנועות ידיים וגוף ובהצבעה על האיורים, ולהיעזר בהמחשות

המצורפות לסיפור.  

דוגמאות: שימוש בגון קול – קולות שונים לאבא, לאימא, ליעלי ולאליק בליק.   

תנועות ידיים וגוף – פושטים ידיים לצדדים כדי לתאר דבר גדול ומקטינים את 

הרווח בין הידיים כדי לתאר דברים קטנים; פוסעים בצעדים גדולים וקטנים.  

העשרה – השיר "אליק בליק ּבוֹם" 

חבר דמיוני 

דמיון
 

משחק
 

אבא, אימא 

גדול, קטן, קטנטן 

עבה, דק 

אדום, כחול 

מאחוֵרי, מתחת, בתוך

https://www.splk.org.il/book/elik-belik/
https://www.splk.org.il
https://www.youtube.com/watch?v=CCKyNpH_esc
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גדול וקטן
סביב גיל שנתיים-שלוש מתפתחת אצל הפעוטות היכולת להבין את המושגים "גדול" ו"קטן". 

כדאי לתרגל זאת עם הפעוטות בעזרת הדגמה:

פריטים לפי גודל – אוספים פריטים שיש במעון: בובות, נעליים, קוביות, כדורים, ומסדרים 

אותם לפי גודלם.  

ניתן להראות לפעוטות "מטריושקה" – בובה גדולה שבתוכה עוד ועוד בובות יותר ויותר קטנות. 

קטנים-קטנים – מביאים ְמכל לפריטים קטנים-קטנים, ְמכל לפריטים קטנים וְמכל לפריטים 

גדולים ומבקשים מהפעוטות למצוא בכיתה פריטים "קטנים- קטנים" ולהכניס אותם לְמכל 

המתאים. מומלץ לצאת לחצר ולבחון גרגירי חול, נמלים או אבנים קטנטנות. 

התנסות בחומרים – הפעוטות מכינים מפלסטלינה פריטים דומים, אך שונים בגודלם: כדור גדול, 

כדור קטן וכדור עוד יותר קטן.  

אדום וכחול
האיורים שבסיפור הם בגוונים של אדום וכחול. תוכלו לבקש מהפעוטות לחפש בסיפור איורים 

בצבע אדום ולאחר מכן איורים בצבע כחול. תוכלו גם לחפש בכיתת המעון פריטים באדום 

ובכחול, למיין חפצים אדומים וכחולים ולצייר בגוני אדום וכחול.  

יצירה
בובה של אליק בליק – מכינים מבריסטול את הדמות של אליק בליק, מוסיפים לה שערות 

מצמר וצובעים אותה באדום ובכחול. 

מיטה לאליק בליק – מכינים לבובה מיטה מקופסת נעליים.    

המחזה והמחשה:
 תוכלו להציג את הסיפור בהשתתפות צוות המעון.  

ניתן להמחיש את הדמויות שבסיפור וליצור אותן.  

כדאי להיעזר בדמויות להמחשה המצורפות לספר.

פס הקול של "אליק בליק" מחכה 
QR-לכן בסריקת קוד ה

האזינו לפס הקול והעבירו 
למשפחות

מתאים במיוחד למשפחות עולים

יצירות משחקים והפעלות בדף 
בפינטרסט של ספריית  הספר 

פיג'מה

https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7-%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A7/
https://www.splk.org.il/book/elik-belik/#sirtonim
https://www.splk.org.il
https://www.facebook.com/SifriyatPijama
https://www.instagram.com/sifriyat.pijama/
https://www.pinterest.com/search/users/?rs=ac&len=2&q=%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%A4%D7%99%D7%92%27%D7%9E%D7%94&eq=%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA&etslf=14032&term_meta%5B%5D=%D7%A4%D7%99%D7%92%27%D7%9E%D7%94%7Cautocomplete%7C0
https://www.youtube.com/channel/UC0zbjotNgGsCQwUqMy7Sw0w



