גור-גורילה הקטן
כתבה ואיירה :רות ברונשטיין ,תרגמה :דבורה בושרי
הצעות לצוות המעון
על הספר
כולם אוהבים את גור-גורילה הקטן! אבא ואימא אוהבים אותו ,גם סבא
וסבתא ,אפילו הפיל ונחש הבואה אוהבים אותו.
כולם אוהבים אותו מהרגע בו הוא נולד .אבל מה יקרה לאחר שגור-
גורילה יגדל ,האם ימשיכו לאהוב אותו?
סיפור נוגע ללב על אהבה שאינה תלויה בדבר( .אפילו לא בפרווה
רכה)...

מזל טוב!
בשביל הפעוטות במעון ,יום-הולדת הוא אבן דרך חשובה ומשמחת
בדרכם אל התואר "גדול" .אך חגיגת יום-ההולדת עשויה לטמון בחובה גם
מתח וחששות .הסיפור על גור-גורילה הקטן מעניק לילדים תחושת ביטחון באהבה הגדולה של הסובבים
אותם :בכל גיל ,בכל מצב וללא תנאי.

הצעות לקריאה ופעילות במעון
● אפשר להכין לכל ילד בובת-גרב של גורילה .כדאי להכין את הבובות מגרביים ארוכות .בתחילת הסיפור
הילדים יכולים לחבוש על היד את הגרב המכווצת ובמהלך הקריאה ,למתוח את הגרב .כך נמחיש לילדים
שהגורילה הקטנה והגדולה הן בעצם אותה גורילה ,שתיהן 'עשויות' מאותם חומרים ,וכשהגורילה קטנה
או גדולה היא תמיד אהובה.
● בקריאה הראשונה של הסיפור את יכולה לעצור לאחר שהגורילה גדלה ,ולשאול את הילדים האם
לדעתם ימשיכו לאהוב את גור-גורילה גם לאחר שיגדל? תוכלו לבקש מהילדים להסתכל על התמונה
של הגורילה הגדולה ,כאשר כתוב "גור-גורילה היה גדול" .אפשר לשאול ,מדוע לדעתם גור-גורילה נראה
עצוב? מה היתרונות של להיות קטן? האם לדעתם כדאי לגדול או שעדיף להישאר קטן?

● כדאי לספר את הסיפור בקבוצות קטנות ולאפשר לילדים להחזיק בספרים ולעיין מקרוב באיורים .כיצד
כל חיה מבטאת את האהבה שלה לגור-גורילה? איך גור-גורילה מבלה עם כל חיה?
● אפשר להכין סלסלה עם בובות שמייצגות את החיות השונות ,ולהזמין את הילדים להמחיז יחד את
הסיפור.
● אפשר לבקש מההורים תמונות של ילדי המעון כתינוקות ,ולהכין תערוכה של "אז והיום" :צילומי תינוקות
לצד תמונות של פעוטות פעילים ו"גדולים".
● כיצד אתם מציינים אבני דרך בחיים של ילדי המעון – חגיגות יום הולדת ,או ציון לידת אח או אחות
במשפחה? אפשר לחזור לסיפור "גור-גורילה הקטן" בהזדמנויות שונות לאורך השנה ,וכך להזכיר לילדים
שתמיד אוהבים אותם – כשהם קטנים וכשהם גדולים!

כאשר הילדים לוקחים את הספר הביתה...
כדאי לתכנן מתי ובאיזו דרך ,תעניקי בחגיגיות למשפחות את העותקים האישיים של הספר.
באתר  splk.org.ilשפע רעיונות למסיבות וחגיגות סביב הספרים.
אל תשכחי להנחות את ההורים לחפש את הרעיונות לקריאת הסיפור בבית ,אשר מופיעים בסוף הספר.
רצוי לעודד אותם לקרוא את הספר כמה פעמים עם הילדים וליהנות יחד מהפעילויות המוצעות.

נשמח לשמוע כיצד שילבתם את הסיפור במעון שלכם.

קריאה נעימה!

