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פעילות בחיק המשפחה
כדאי להציע לילדיכם לדפדף בספר .מה מחזיק אורן ביד
כשהוא חוזר מהטיול עם אבא? אילו צעצועים הביאו
הילדים לצב? אפשר לחפש את אורן באיורים לאורך
הסיפור .מתי הוא נראה שמח ומתי עצוב? למה?

אפשר להכין שריון של צב מאצטרובל ,צלחת חד־פעמית
או גליל נייר .מצמידים אליהם ארבע רגליים וראש
מקרטון ,צובעים ומקבלים צב מחמד שאפשר לגדל בבית!
עם הצב שיצרתם תוכלו להמחיז את הסיפור.

כשאימא של אורן הביאה צב לגן ,כל הילדים ביקשו לטפל בו .הם הכינו לו מחסה,
נתנו לו אוכל ,ואפילו הביאו לו צעצועים! בתום הביקור עזב הצב את הגן וחזר
לסביבה הטבעית שלו.
סיפור על התקרבות ,התחברות ופרידה.

כדאי לצאת לטיול קצר בסביבת הבית .כל אחד בתורו
יסתכל למעלה ,למטה ,ימינה ושמאלה ויודיע מה הוא
רואה ,למשל“ :אני רואה נמלה!“ “אני רואה אצטרובל!“
האם אתם שמים לב לאותם הדברים?

“אולי אימא שלי תמצא אותו שוב “,מקווה אורן
בסוף הסיפור .תוכלו להמציא יחד המשך לסיפור .מה
אתם חושבים ,לאן חזר הצב? האם אורן פגש אותו שוב
בטיול בחורשה? האם לדעתכם הצב זכר אותו? האם הם
הפכו לחברים?

צער בעלי חיים

האם ילדיכם יודעים מה כל חיה אוכלת? איפה היא גרה?
כדאי לשוחח עם ילדיכם על היחס הראוי לבעלי חיים.
חשבו יחד אילו חיות מתאימות להיות חיות מחמד ואיך
מטפלים בהן .גם ילדים קטנים יכולים להשתתף בטיפול
בחיית מחמד.

הורים יקרים,

מה עושים כשפוגשים בעל חיים בטבע? איך לומדים לדאוג לחיות ולטפל בהן?
משמעות הביטוי “צער בעלי חיים“ היא שאסור לפגוע בבעלי חיים או לצער אותם
שלא לצורך.
הצב אינו חיית מחמד ,הוא חיה מוגנת ומקומו בטבע .הספר מעודד אותנו לצאת
מהבית ,לחקור ולגלות את נפלאות הסובב אותנו .כמו אורן ואבא ,גם אתם וילדיכם
יכולים לצאת אל החורשה ,הגינה או השכונה ולפגוש ענפים ,אצטרובלים ,אבנים
יפות ,חיות קטנות ,ואם יש מזל  -אולי גם צב! רק אל תשכחו להשאיר אותו
בסביבה הטבעית שלו!

הצב של אורן הוא הספר האחרון ברשימת “ספריית פיג‘מה לקטנטנים“ לשנה זו.
אנחנו מקווים שנהניתם מהספרים ,ומאחלים לכם קיץ נעים והצלחה רבה במעבר לגן החדש.
Копию этих страниц на русском языкe можно найти в русской части
нашего сайта www.splk.org.il
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