אוי לא ג'ורג'

כתב ואייר :כריס הוטון

הצעות לצוות המעון
על הספר
לכלבלב ג'ורג' קשה להתאפק ולא לעשות דברים
אסורים .לפעמים הוא מצליח ,ולפעמים לא כל כך.
כמו ג'ורג' ,גם ילדים צעירים נמשכים לא פעם למה שאסור .כיצד את מנחה את ילדי המעון
להבחין בין מותר לאסור? מתי את משבחת אותם על מעשים טובים ,וכיצד את מתערבת
כאשר הם עומדים לעשות דבר אסור?
אנו מקווים שהסיפור החינני על הכלבלב ג'ורג' ישעשע אותך ואת הילדים ,יתווסף ל"ארגז
הכלים המקצועיים" שכבר ברשותך ויסייע לך בעבודה החינוכית.
קריאה מהנה!

קוראים יחד
>> כל אחד והספר שלו :מומלץ לקרוא את הסיפור בקבוצות קטנות ולאפשר לילדים לדפדף
בספרים ולעיין מקרוב באיורים .כדאי לוודא שהילדים מזהים את החפצים שמופיעים
בתמונות.
>> בובה מספרת :אפשר לספר את הסיפור בעזרת בובת כלבלב וכלי המחשה (עוגה ,חתול,
פרחים ,פח זבל).
>> אוי לא ג'ורג'! הילדים יכולים להצטרף להקראה ולהכריז יחד "אוי לא ג'ורג'!" .כדאי
לנסות לומר זאת כמה פעמים ,בהבעות פנים ,בתנועות גוף ובאינטונציה שונות.

המשך בעמוד הבא

רעיונות לפעילות ומשחק:
>> מה יעשה ג'ורג'? :אפשר לטייל עם בובת ג'ורג' ברחבי החדר והחצר ולחפש "פיתויים"
נוספים .יחד עם הילדים אפשר לחשוב ,מה מותר לג'ורג' ומה אסור לו? האם ג'ורג' תמיד
מצליח להתאפק?
>> כן ,כן ג'ורג' :הסיפור מתאר את ההתמודדות של ג'ורג' עם הדברים שאסור לעשות .אבל
ג'ורג' בוודאי עושה גם המון דברים מותרים! אפשר לחשוב יחד עם הילדים על כל הדברים
המותרים שג'ורג' עושה.
>> כלבים מכל מיני סוגים :למי יש כלב בבית? האם הוא גדול או קטן? איזה צבע הוא?
האם הפרווה שלו רכה? אפשר להביא מהבית תמונות של כלבים או בובות פרווה ,לחפש
ספרים נוספים על כלבים ,לנוע בחדר כמו כלבלבים ולשחק משחקים בעקבות הספר.
>> מכינים בובת ג'ורג' :אפשר להכין יחד עם הילדים בובת ג'ורג' מגרביים ,מגלילי נייר
טואלט או מחומרים אחרים .תוכלו לצרף את הבובות לחלוקת הספר לבתים ,ובעזרתן
יוכלו הילדים "לקרוא" את הסיפור להוריהם.
דוגמאות לבובות ג'ורג':
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