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ספר החודש  אוצר של שירים!

"דוד ירח בשמים" אוסף שירים מאת אנדה עמיר ,מלווה
באיורים מלבבים של אורה איתן.
השירים ששימחו דורות של ילדים בישראל והפכו לנכסי צאן ברזל מפגישים את הילדים עם דמויות
וחפצים שקרובים לעולמם  :צעצועים ובובות  ,בעלי חיים ,נופים קרובים ורחוקים ועוד  .חלק
מהשירים גם הולחנו  כדאי ללמד את הילדים את הלחנים ולשיר אותם יחד!
רבים מאתנו זוכרים שירים או דקלומים ששמענו בילדותנו ,נדמה שהשירים חרוטים על ליבנו יותר
מכל סיפור  .בשיר מתוארת עלילה שלמה במילים ספורות ולנו הקוראים נותר כר נרחב לפיתוח
הדמיון.
בגלל אורכו הספר מודפס על נייר רגיל ,לא על דפי למינציה כמו הספרים הקודמים .זו הזדמנות
לחזור עם ילדי המעון על כללי שמירה על ספרים.
אל תשכחו לחפש את דף הצעות לקריאה ומשחק במעון המצורף לחבילת הספרים  .תוכלי גם
לקרוא ולהדפיס אותן כאן.

לעמוד הספר "דוד ירח בשמים"

מי היתה אנדה עמיר?
משוררת וסופרת ילדים ישראלית .נולדה בפולין
ועלתה ארצה ב  .1920כתבה שירי ילדים
רבים המלווים את ילדי ישראל עד היום ,ובהם
"הקיפוד רצה לרקוד"" ,האנקור"" ,אניית זהב"
ועוד  .על שיריה  ,סיפוריה ותרגומיה הרבים
זכתה בפרס מוסד ביאליק בשנת 1936
ובפרס ישראל בשנת .1978
עוד על חייה ויצירתה של אנדה עמיר
שירים מולחנים של אנדה עמיר

מהנעשה במעונות
פורים במעון בסימן ספריית פיג'מה לקטנטנים

לחצו על התמונה כדי
לצפות בסרטון  ילדי מעון
ויצו ארלוזורוב מציגים את
"משחק פורים"

ילדי מעון קרני שומרון
התחפשו לספריית
פיג'מה לקטנטנים !

מתחפשים ומכירים את
הדמויות שבמגילה במעון
נעמת בית פרידה ברמלה

במעונות רבים שילבו את הספר "נשיקות" בפעילות עם ההורים ביום
המשפחה .יישר כח! לחצו על התמונה כדי לצפות בפעילויות סביב הספר

סיפורים טובים לכל גיל!
כולנו מכירים את החשיבות וההנאה שבקריאת ספרים לילדים צעירים .לפעמים לסיפורים יש
משמעות נוספת עבורנו ,הורים ומחנכים .בבלוג של ספריית פיג'מה כותבת רחל שרנסקי דנציגר,
אמא בתכנית ,הרהורים ומחשבות בעקבות הספרים שילדיה מביאים הביתה .כדאי לקרוא ,כדאי
גם לשלוח את הקישור להורי המעון !

הבלוג של ספריית פיג'מה

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.

נהניתם מהספרים שקיבלתם? שלחי לנו תיעוד ורשמים של ההווי במעון
שלך סביב התכנית!
שימי לב

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