
קבלת שבת ביער
ּבָת ַהּטוֹב"  ״עוֹד ְמעַט יֵֵרד ֵאלֵינוּ יוֹם ׁשַ

]שמואל בס[ 

ביום ראשון הדבורה  גר?  כל החיות לקבלת שבת, אבל איפה הצב  צב מזמין את 
רואה אותו ליד הכוורת, ואילו ביום שני הנמלה רואה אותו ליד תחנת הקמח. מתברר 
כמו  חבריו.  את  יארח  שבה  השבת  לקבלת  מתכונן  אחר,  במקום  הצב  יום  שבכל 
ובחגיגות  ומשתלבים בטקסים  נרגשים לקראת השבת  גם הפעוטות  וחבריו,  הצב 

באמצעות פעילויות, שירים, סיפורים, טעמים וריחות. 
זהו ספר חדש, המוסיף  להכנות ולהתרגשות החגיגית לקראת השבת. 

הבית שלי
היכן גר הצב? היכן גרים הפעוטות?  

תוכלו להזמין את הפעוטות לספר על הבית שלהם. 
קשר עם הבית – ניתן לבקש מההורים לשלוח תמונה של ּבֵית המשפחה או של 

חדר אהוב במיוחד על הפעוט ולהציג את התמונות בתערוכה.  

מפגש ושיחה במעון
על  יצליחו לעקוב אחרי הסיפור, חשוב להצביע  יחד – כדי שהפעוטות  קוראים 
האיורים, לשנות את הקול על פי החיה המדברת וללוות את הסיפור בקולות שהיא 
במגוון  הסיפור  את  לקרוא  כיצד  מדגים  הסיפור  את  המלווה  הפסקול  משמיעה. 

קולות.  
השונות:  החיות  על  ולהצביע  באיורים  להתבונן  לפעוטות  להציע  כדאי   – איורים 

איפה התרנגולת? היכן הצב?  
בסיום הסיפור תוכלו לשוחח עם הפעוטות על ההכנות במעון לקראת סיום השבוע 
וקבלת השבת: מה אנחנו עושים במעון בקבלת שבת? כיצד אנחנו מתכוננים לקבלת 

שבת? מה אתם אוהבים בקבלת השבת שלנו?  
מומלץ לשלב את הסיפור בקבלת שבת במעון.  

קישורים מומלצים בנושא שבת: 
 מחרוזת שירי שבת - הופ ילדות ישראלית

 אמבטיה לשבתיה - ספר של ספריית פיג'מה לקטנטנים 
 חלה לשבת - ספר של ספריית פיג'מה לקטנטנים 

יום שישי של יויו - ספר של ספריית פיג'מה לקטנטנים
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קבלת שבת ביער
כתבה: אורית רז
אייר: שחר קובר

הוצאת: כנרת

קבלת שבת

הכנות לשבת

טקס

חברים

חיות ותנועותימות השבוע
הפעוטות יכולים לנוע בכיתת המעון כמו חיות: לנפנף ידיים לצדדים 

ו"לעוף" כמו דבורים, ללכת לאט כמו צב, ללכת בכבדות כמו פרה, לנוע 
במהירות כמו הנמלה החרוצה. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nbaKdUPpMV0&t=148s
https://www.splk.org.il/book/ambatya-leshabatya/
https://www.splk.org.il/book/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%91%D7%AA/
https://www.splk.org.il/book/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%95%D7%99%D7%95/


משחקי צבים
צב ֵמציץ מַמצְנ ֵַח – כל הפעוטות מתחבאים תחת מצנח, ובכל פעם שקוראים בשם של פעוט או 

פעוטה, הם מוציאים את הראש.  
מה יֵצא עכשיו? – הפעוטות שוכבים בכיתת המעון בתנוחה של עוּּבר ובכל פעם מוציאים יד, רגל 

או איבר אחר בגוף בתגובה לקריאה של המטפלת, "איפה היד?", "איפה הרגל?" 
שירי צבים –  מוזמנים להאזין, להתנועע או ליצור בעזרת שירי משחק על צבים: 

המחשה
כדאי להמחיש את הסיפור בעזרת בובות גרב של החיות שבסיפור והשמעת קולות שונים. 

ניתן להעזר גם בערכת ההמחשה המצורפת.
סרטון המחשה – המזוודה של טליה – טליה פרל – קבלת שבת ביער.

ופעילות בדף  יצירה  המחשות, 
הספר בפינטרסט של

ספריית פיג'מה

שומעים סיפור! סרקו את קוד 
ה-QR והאזינו לפס הקול של 
הסיפור, והעבירו למשפחות.

מתאים במיוחד למשפחות עולים

מכירים חיות
ניתן להתאים בין כל חיה ובין הקול שהיא משמיעה, מקום המגורים שלה והתוצרת שלה. לדוגמה: 

    חיה          הקול        מקום מגורים     תוצרת 

    פרה       מוּ מוּ מוּ            רפת              חלב 

תרנגולת    קוּקוִּריקוּ            לול              ביצים 

  דבורה       זוּם זוּם            כוורת             דבש 

כדאי להקנות את הידע בהדרגה: קודם להתאים בין החיה לקול שלה ולאחר מכן להוסיף התאמות 
נוספות, על פי היכולות והסבלנות של הפעוטות.  

משחקי התאמה – ניתן ליצור משחקי לוטו שבהם מתאימים בין תמונות של חיות לתמונות של 
מקומות מגורים, וליצור יצירות בהשראת בעלי החיים, התוצרת ומקומות המגורים שלהם.  

דתיה בן דור - צב צב צב צא צא צא -מתוך דגדוגים

https://www.youtube.com/watch?v=j2veMKb5AEg
https://www.youtube.com/watch?v=g8gcAESTi7o
https://www.splk.org.il/book/kabalat-shabat-byaar/#sirtonim
https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%A8/



