
הכיסים של סבא
מה נמצא בכיסים של סבא? מפתח, שעון, זרעים, נוצה. כל אחד מהאוצרות 
שנחבאים בכיסים הוא הזמנה לבילוי משותף של סבא ונכד, מסע מקרב של 
ומה  מחט?  צריך  מה  בשביל  העולם:  על  ולמידה  הדורות.  בין  וחיבור  אהבה 

עושים עם כרטיס של רכבת?  

מה מתחבא בכיס?
כדאי להכין כיס גדול ולהחביא בו חפץ שימושי. ביום קבוע בשבוע יוציאו הפעוטות 
וידגימו למה הוא משמש: כף בשביל  יציגו אותו לפני הכיתה  את החפץ מהכיס, 
או  מבד  מבריסטול,  להכין  אפשר  הכיס  את  וכו'.  להתחמם  בשביל  צעיף  לאכול, 

מתיק ישן.  

מיון לפי כיסים
מכינים כיסים ומבקשים מהפעוטות למיין לתוכם פריטים שונים: המכונית, הרכבת 
החיות;  לכיס  ייכנסו  והפרפר  החתול  הכלב,  התחבורה;  כלי  לכיס  ייכנסו  והמטוס 
החולצה, המכנסיים, השמלה והגרביים ייכנסו לכיס הבגדים. אפשר לשים חפצים 

קטנים או תמונות של פריטים אלו.  

מפגש ושיחה במעון
קוראים יחד כדאי ללוות את הקריאה בתנועות גוף שממחישות את מה שהסבא 
והנכד עושים:  מפתח בשביל לפתוח – מסובבים את היד כמו שמסובבים מפתח. 

זרעים בשביל הגן – מזיזים את האצבעות בתנועה של פיזור פירורים.  
קוראים כמה פעמים 

למה זה חשוב? – קריאה חוזרת חשובה להתפתחות השכלית, הרגשית, החברתית 
והמוטורית של הפעוטות.  

שיתוף הפעוטות – בקריאות החוזרות כדאי לשתף את הפעוטות בקריאה.  
המחשה – שילוב פריטים ממשיים בקריאה: שעון קיר, עלה, מפתח וחוט.  

מחפשים באיורים – איפה המפתח? היכן השעון? בקשו מהפעוטות להצביע על 
האיור המתאים. 

מה עושים עם...? – בקשו מהפעוטות לספר: מה עושים עם מפתח? מה עושים 
עם שעון? מה מסתתר בכיס של סבא?  

לוטו "מי שייך למי?" – כרטיסים למשחק התאמה מחכים לכם בדף הספר באתר 
ספריית פיג'מה לקנטנטנים ובארגז הספרים!
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גם אנחנו יוצאים להרפתקאות
שעון – מכינים שעון פעילות ללוח ובו ציורים של שעת אכילה, שעת משחק ושעת מנוחה, ומציינים 

את המספרים המרכזיים: 3, 6, 9, 12. 
בספר  המופיע  "זמן"  המושג  כך  החדשה.  הפעילות  לפי  המחוג  את  מזיזים  פעילות   בכל 

ייכנס לשגרת הכיתה: זמן לקריאה, זמן לריקוד וזמן לפעילות.  
רכבת – מכינים רכבת של כיסאות, יושבים ושרים: "כבר סידרנו הרכבת".  

סירה – מכינים סירות מנייר ומשיטים אותן בכלי עם מים או משיטים חומרים צפים כמו פוליגל. 
זרעים – זורעים זרעים באדמה או מנביטים זרעי חומוס או שעועית. 

עָלֶה – אוספים עלים בעלי צורות שונות ומכינים שרשרת. 
חוט – משחילים חרוזים.  

יצירה למשפחה
אפשר ליצור מסגרת יפה לתמונות משפחתיות. ניתן להדביק עליה נוצות, ואפשר גם לצבוע ולקשט 

אותה בחומרי יצירה ובצבעים.  

להמחשה – סרטון הסבר להכנת מסגרות מחומרים ממוחזרים.
שיתוף משפחות – כדאי לשלוח את המסגרת למשפחות ולעודד אותן למסגר תצלום משפחתי, 

לתת אותו במתנה לסבא ולסבתא או לתלות אותו כקישוט בבית. 

קשר מעון בית
של מי החפץ? – תוכלו לבקש מההורים להביא מהבית חפץ שימושי שתניחו בכיס גדול. בכל 
פעם הפעוטות יגלו "הפתעה" בכיס, והצוות יציג את הפריט, לאיזה פעוט ומשפחה הוא שייך ומה 

עושים באמצעותו.  
מי מתחבא מאחורי הדלת? – אפשר להכין בית מקרטון עם דלת שניתן לפתוח ועם מפתח תואם. 
בכל פעם הבית יהיה "שייך" לפעוט אחר, והוא יפתח את הדלת בעזרת המפתח ויגלה איזה חפץ 

מחכה לו מאחורי הדלת. 

לחוויית  להצטרף  יכולות  עברית  דוברות  שאינן  משפחות  ליבכם,  לתשומת   – עולים  משפחות 
הספר דרך התבוננות משותפת באיורים: מה יש בכיס של סבא? מה הסבא והילד עושים יחד?  

פס הקול של הסיפור יסייע לקריאה המשותפת: יושבים יחד קרוב-קרוב, מאזינים לסיפור המולחן 
ומדפדפים. תוכלו להאזין לסיפור בדף הספר באתר של ספריית פיג'מה לקטנטנים.  

כיסים, משחקים ויצירות מחכים 
לכם בדף הספר בפינטרסט של 

ספריית פיג'מה

רוצים לשמוע את הסיפור? סרקו 
את קורד ה-QR, האזינו לסיפור 

המולחן והעבירו למשפחות.
מתאים במיוחד למשפחות עולים
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