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] [First Nameמשנכנס אדר מרבים
בשמחה...
גם בספרים!

ספר החודש

"משחק פורים"  ,שיר הצגה אהוב ומוכר שכתב לוין קיפניס לילדים ובהשתתפותם ,שונה מספרים
קודמים שחולקו עד כה לילדי המעון  .השיר  ,שהולחן על ידי נחום נרדי כחלק מהצגת ילדים לפורים,
אויר בידי הצייר המפורסם נחום גוטמן ויצא לאור לראשונה כספר ב  ;1929ומאז הוא מלווה את חג
הפורים של ילדי ישראל .אנו גאים להעניק את הספר הקלאסי לילדי המעון ומשפחותיהם !
אל תשכחו לחפש את דף הצעות לקריאה ומשחק במעון המצורף לחבילת הספרים  .תוכלי גם
לקרוא ולהדפיס אותן כאן.

מהו משחק פורים?
במשפחות וקהילות רבות בעולם נוהגים
להעלות בפורים הצגות היתוליות – "פורים
שפיל" ביידיש" ,כלאעת פורים" בערבית .הספר
"משחק פורים" הוא הצגה מחורזת ומולחנת,
בה הילדים עצמם מעלים את ההצגה.

תמונות של ילדי ויצו רמז ארלוזורוב
בתל אביב מחופשים לדמויות שבספר
וממחיזים את סיפור פורים  ממש כמו
בספר!

מה בין לוין קיפניס ,נחום גוטמן וילדי המאה ה ?21
"משנכנס אדר מרבים בשמחה ,ובגני הילדים – גם במשחקים ,הצגות ותחפושות.
מהיום בתי תחזור כל יום מהגן בתחפושת אחרת ועם שירים ודקלומים חדשים  ,מה הפלא שלדעתה
פורים נמשך שבועיים?"
כך פותחת רחל שרנסקי דנציגר הרהורים של אמא בעקבות "משחק פורים" ,אז והיום.

לחצו כאן לקרוא את הבלוג של רחל

מהנעשה במעונות
נהניתם מהספרים שקיבלתם? ספרו לנו!
תודה לכל המפקחות ,המנהלות והמטפלות ששלחו לנו תמונות ותיעוד!

פעילות סביב הספר "נשיקות" במעון
אמונה הר חומה

פעילות בעקבות הספר "גור גורילה
הקטן"במעון ויצו ארלוזרוב בתל אביב

רוצים ללמוד איך מכינים בובת גרב של "גור גורילה"?
לחצו על הסרטון :

האם השתתפת כבר במפגש הדרכה של ספריית פיג'מה
לקטנטנים? כדאי!

איריס צור ,מרכזת תכנית ספריית פיג'מה לקטנטנים ,נפגשת עם צוותי מעונות ברחבי הארץ.
אנחנו מזמינים אתכן להשתתף במפגש הדרכה של ספריית פיג'מה לקטנטנים .המפגשים הם חלק
אינטגרלי מהתכנית ,והם נקבעים בתיאום עם המפקחות .אם טרם נפגשתן כדאי להזדרז ולבקש
מהמפקחת לתאם עוד היום מועד קרוב למפגש! אפשר לשלוח הודעה לכתובת הדוא"ל
 pjisrael@hgf.org.ilונחזור אלייך לתיאום המפגש.

שלחי לנו תיעוד ורשמים של ההווי במעון סביב התכנית!
שימי לב

 :לצורך פרסום תמונות הילדים יש לשלוח במייל אישור הורים חתום
*אין צורך באישור הורים כדי להעלות תמונות של עבודות יצירה

פייסבוק ספריית פיג'מה

אתר ספריית פיג'מה לקטנטנים
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