"רק אני ואתה"
מאת :חיים נחמן ביאליק
איורים :שלומית צרפתי

הצעות לצוות המעון
אילו שירים את זוכרת מילדותך?
שירי ילדות הם אוצר תרבותי שעובר מדור לדור ,מילים ומנגינות שנחרטים בזיכרוננו לשנים
ארוכות ומחברים בין סבים ,הורים וילדים בשרשרת ארוכה שאין לה סוף.
שירים ומוזיקה הם חלק בלתי נפרד מהעבודה היומיומית שלנו עם הילדים במעון .לצד שירים
ודקלומים חדשים כדאי להכיר לילדי המעון גם שירה מוכרת וקלאסית.
הספר שלפניכן הוא טעימה של העושר וההנאה שבשירים הקלאסיים של ח"נ ביאליק,
הזדמנות להכיר לילדים ולמשפחות ,ותיקים ועולים ,יצירות שהן "נכס צאן ברזל" של המורשת
הישראלית.
כל שיר הוא כמו מתנה קטנה  -סיפור קצרצר .את מוזמנת לבחור מתוכם .לא חייבים לקרוא
את כולם ,או לפי הסדר בהכרח.
קריאה נעימה ושירה משותפת ומשמחת!

רעיונות לפעילות במעון:
>> מילים ומנגינה :לחלק מהשירים בספר יש מנגינה .כדאי ללמד אותם לילדים ולשיר יחד.
האם הורי הילדים מכירים את המנגינות? אפשר לחפש בערוץ יוטיוב ובאתרי אינטרנט את
המנגינות לשירים שבספר ולהפיץ להורים את הקישורים .כך הם יוכלו לשיר אותם עם
הילדים בבית.
המשך בעמוד הבא

>> שירי אצבעות :האצבעות שלנו יכולות להפוך לפרפר מעופף  -יד אחת היא הפרפר והיד
השנייה היא הפרח אליו הוא ניגש; כפות ידיים קעורות הופכות לקן לגוזלים; כפות הידיים
עולות ויורדות כמו נדנדה; תנועות ידיים גם הופכות לכלי נגינה  -תוף ,חצוצרה וכינור.
>> תמונה מספרת :כדאי לקרוא את הספר כמה פעמים במעון ,לאפשר לילדים להחזיק
בספרים ולהציע להם לחפש את השירים על פי האיורים .אפשר להזמין כל פעם ילד
אחר לבחור את השיר שתשירו או תדקלמו יחד .כשהילדים יקחו הביתה את העותקים
האישיים שלהם ,הם כבר ידעו לזהות את השירים לפי התמונות" ,לקרוא" את הספר
ולדקלם או לשיר את השירים לבד!
>> לשיר ולנוע – לדהור ,לצהול ,לעופף ולצייץ :שיריו של באליק מלאים בעלי חיים
וקרבה לטבע .יחד עם הילדים תוכלו להמחיז בתנועות את השירים :לעופף כציפורים,
לדהור ברחבי החדר כסוסים ,לרקוע ברגליים כדובים כבדים .כשיוצאים לחצר אפשר
לחפש ציפורים ,פרחים ופרפרים.
>> שיר ומשחק בגן הירק :בעקבות השיר" :בגינת הירק" כדאי להכיר לילדים את מגוון
הירקות שבשיר .אפשר להביא סלסלה עם ירקות שונים למעון .מה מיוחד בכל ירק?
באיזה צבע הוא? איזו צורה יש לו? תנו לילדים למשש ,להריח וכמובן לטעום .חפשו יחד,
האם יש לכם בין המשחקים במעון ירקות מפלסטיק או בד שמופיעים גם הם בשיר?
מומלץ להכין סלט או ירקות חתוכים וליהנות יחד מארוחה בריאה.
>> אמצעי המחשה  -מכינים פרפרים :הכיני עם הילדים פרפרים מנייר איתם אפשר
להמחיז את השיר "הפרח לפרפר" .העתיקי את כפות הידיים של כל ילד על נייר צבעוני
וגזרי  -אלה יהיו כנפיי הפרפר .את השדרה אפשר להכין מכפית חד פעמית ,ולהדביק
לה עיניים מתגלגלות ומחושים ממנקי מקטרות .כעת ניתן לצבוע ולקשט במדבקות .תני
לילדים להחזיק בכפית ,לנער את הכנפיים ולעוף.

www.splk.org.il

|

03-5758161

|

ספריית פיג'מה

pjisrael@hgf.org.il

