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להורים שלום,
ברוכים הבאים לספריית פיג'מה לקטנטנים!

מהי ספריית פיג'מה לקטנטנים?
ספריית פיג'מה היא תוכנית ארצית להנחלת אהבה לספרים ולקריאה ולקידום שׂיח על ערכים ועל מורשת. 
התוכנית, מייסודה של קרן גרינספון ישראל, פועלת בחמש השנים האחרונות בשיתוף משרד החינוך בגני ילדים 

ברחבי הארץ. בכל שנה מחולקים כשני מיליון ספרים ל- 250,000 ילדי גן.

מתוך הכרה בחשיבות המפגש עם ספרים כבר מהגיל הצעיר, יזמה קרן גרינספון ישראל תכנית חדשה, ספריית 
פיג'מה לקטנטנים, שתפעל בשנת תשע"ו במאות מעונות ברחבי הארץ. הודות לשיתוף פעולה בין קרן 

גרינספון ישראל וארגוני הנשים המפעילים את מעונות-היום, יקבלו כל ילד וילדה המשתתפים בתכנית שמונה 
ספרים שונים בשנה, ללא תשלום – שי לספריית המשפחה.   

כיצד התוכנית פועלת?
 במשך השנה יפגוש ילדכם במעון שמונה ספרי ילדים איכותיים ומותאמים לגיל הצעיר, במהדורה מיוחדת 

 של ספריית פיג'מה לקטנטנים. לאחר קריאת הספר במעון וקיום פעילות הקשורה בו, יקבל ילדכם במתנה 
עותק של הספר להנאת המשפחה, שי לספריית הבית. בסוף כל ספר מובאות הצעות לפעילות משותפת לכם, 

ההורים, ולילדיכם.

מה אנחנו מציעים לכם?
• קריאה משותפת: מומלץ לקרוא את הספר עם הילד בזמן רגוע, למשל לפני השינה. התבוננו יחד 	

בתמונות, השתעשעו במילים ובחרוזים ושאלו את הילד מה הוא רואה בכל דף. 

• קריאה חוזרת וקבועה: ילדים אוהבים לשמוע סיפורים שוב ושוב, והקריאה החוזרת מזמנת עיסוק 	
בצדדים שונים של הסיפור. הזמן הנפלא הזה של קריאה יחד, הן בספרי ספריית פיג'מה לקטנטנים 

והן בספרים אחרים, יכול להפוך להרגל של המשפחה כולה.

•  פעילות משותפת: לכל ספר נלוות הצעות לפעילות חווייתית ומהנה בעקבות קריאתו.  	
אנו מקווים כי ההצעות יתנו לכם השראה ורעיונות לשיחה ומשחק סביב ספרים.

• שיתוף פעולה עם המעון: מפעם לפעם במהלך השנה יעסקו הילדים במעון באחד מספרי ספריית 	
פיג'מה לקטנטנים. תוכלו לחזק את חוויית ילדכם ּסביב הספר בכך שתצטרפו לפעילויות משותפות 

שהמטפלת תציע.

• סרטונים במגוון נושאים הקשורים לקריאה בגיל הרך, באתר האינטרנט של ספריית פיג'מה.	

• קשר אתנו: דעתכם חשובה לנו מאוד! אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה או הערה לכתובת 	
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אנו מאחלים לכם קריאה נעימה!

למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט שלנו: www.splk.org.il וחפשו אותנו בפייסבוק 


