קרן גרינספון ישראל

לקטנטנים

חל"צ

KEREN GRINSPOON ISRAEL

מסורת של סיפורי לילה טוב

הורים יקרים,
"כי טובה הארץ מאוד מאוד"  /במדבר יד' ,ז'
אל תוך שקיק שקוף ודקיק נכנס מבחר פירות הארץ :התפוז
החלוצי ,החרוב המתוק ,השקד הפורח בט"ו בשבט ,וגם
בננה ,תמר ותאנה .בשקיק הדקיק יש מקום לכולם!
שישה בשקיק אחד הוא סיפור קלסי של לוין קיפניס ,המלווה
דורות של ילדי ישראל ומציג בפני הקוראים הצעירים את
הפירות הנפלאים שנשתבחה בהם הארץ .נעים לקרוא אותו
בט"ו בשבט ,בימי הקטיף הקיציים ובכל פעם שרוצים לחגוג
את הטעם הנפלא של ארץ ישראל.
קריאה נעימה וטעימה!
Копию этих страниц на русском языкe можно
найти в русской части нашего сайта www.splk.org.il

לוין קיפניס ()1990-1894
לוין קיפניס כתב ותרגם מאות שירים וסיפורי ילדים אהובים ,הקים וניהל
את תיאטרון הילדים הראשון בארץ וערך כתבי עת ,מקראות וספרי לימוד.
על רקע המחסור בשירי חגים ובסיפורים בעברית המתאימים לגיל הצעיר,
ערך קיפניס תוכניות לימודים לגנים וחיבר שירי ילדים מוכרים ואהובים
לחגי ישראל ,ובהם "סביבון ,סֹוב סֹוב סֹוב"" ,אני פורים"" ,סלינו על כתפינו"
ועוד .ביצירותיו ,ובכללן סיפוריו המפורסמים "אליעזר והגזר"" ,המטרייה
הגדולה של אבא" ו"שלושת הפרפרים" ,משולבים מסרים של עזרה לזולת
לאחר.
ֵ
ודאגה
לוין קיפניס היה יוצר פורה במיוחד וזכה בפרסים רבים ,ובהם עיטור אנדרסן
ופרס ישראל.

פעילות בחיק המשפחה
"מי ָשם בשקיק?"

על טעם וריח  -משחק הטעימות

כדאי לגוון את קולותיהן של הדמויות בסיפור
ולהשתעשע במילים ובחרוזים .אחרי כמה
קריאות יוכלו ילדיכם להציג את הפירות
השונים לפי האיורים ולהשלים את החרוז
החוזר" :דפיק דפוק דפיק! מי שם בשקיק?".

איך מזהים פרי :לפי המראה ,לפי הריח או
לפי הטעם? תוכלו לשחק משחק ניחושים:
מבקשים מהילדים לעצום עיניים ומציעים
להם להריח פרי .האם הם מצליחים לזהות
את הפרי? נותנים להם לטעום ממנו בעיניים
עצומות .האם הם מזהים את הטעם?

ֵאצא לי השוקה
האם ילדיכם טעמו פעם חרוב או תאנה?
האם הם אוהבים בננה או תפוז? הם יכולים
להתלוות אליכם לשוק או למרכול ,לבחור
את הפירות שהם אוהבים ולהכניסם לסל או
לשקיק .בבית תוכלו להכין יחד סלט פירות.

שישה בשקיק – ההצגה!
תוכלו לצייר ולצבוע את הפירות שבסיפור,
להדביק אותם על מקלות ארטיק ולהמחיז
יחד את הסיפור.

השקיק שבסיפור עף ברוח .האם ילדיכם
ראו פעם שקיק זרוק בחוץ? אפשר להשליך
אותו יחד לפח ולעזור לשמור על הסביבה.
בהזדמנות זו ַהזכירו לילדים שאסור לשחק
בשקיות ניילון!

