הצב של אורן

כתבה :מירה מאיר
איירה :אורה אייל

הצעות לצוות המעון
אורן וחבריו מתקרבים לצב ,הם מטפלים בו ודואגים לו .כשמגיע זמנו לחזור לטבע ,הילדים גם
לומדים להתמודד עם הפרידה ממנו .הספר נחתם בתקווה ,שהיא סוד קסמה של כל התחלה
חדשה .זוהי הזדמנות לשוחח עם הילדים שהתבגרו במהלך השנה על ההמשך ,על הפרידה
הצפויה ,ולצייד אותם ואת ההורים במילה טובה לקראת היציאה לדרך חדשה.

קוראים יחד
>> מסיפור להצגה :אפשר להיעזר בבובות וצעצועים ולהמחיז את הסיפור .ניתן גם להכין בובת
כפפה של צב ,ולהשתמש בה בזמן הקריאה .איך תרצו לקרוא לצב שלכם?
>> מה מספר הצב של אורן? כדאי לעודד את הילדים לחשוב מנקודת מבטו של הצב .תוכלו
לשאול :איך הצב הרגיש בהתחלה? למה הוא מתקשה לצאת מהשריון? למה הוא ביקש
ללכת? האם אורן פגש אותו שוב?
>> צב-צב ,צא ,צא! הצב של אורן מסתתר בתוך השריון .גם הילדים יכולים להסתתר כמו צבים.
הילדים שוכבים מקופלים על הרצפה בתנוחת עובר .מכסים אותם במטפחות ומזמינים אותם
להוציא בהדרגה רגל ,יד ,להציץ עם הראש ,וכד’ .אפשר לדקלם יחד את השיר של דתיה בן
דרור“ :צב -צב ,צא ,צא!” ,מתוך הספר “דגדוגים  -שירי משחק ראשונים”( .גם הספר הזה
מאויר על ידי אורה אייל! האם שמתם לב שהצב בו דומה לצב של אורן?)

המשך בעמוד הבא

>> איך זוחל הצב? הצב איטי והליכתו מתונה .בעזרת תוף מרים אפשר לתרגל עם הילדים
הליכה איטית ומהירה .כשהתוף מצלצל  -הולכים במהירות בחדר .כשמקישים על התוף
במקצב איטי  -צועדים לאט ,לאט ,כמו צב .כך מתרגלים עם הילדים שליטה בגוף ומהירות
תגובה ,מיומנויות חשובות להתפתחות ילדים רכים.
>> לכל חיה יש בית :איפה חי הצב? מה הוא אוכל? איפה הבית שלו? הספר מזמין למידה על
בעלי חיים והמאפיינים שלהם .אפשר לשחק עם הילדים בתצרף (פאזל) של חיות ומקום
מגוריהן .אפשר לאסוף חיות משחק שונות מפינות המעון .כדאי לשוחח על ההבדל בין
חיות בר שאוהבות לחיות משוחררות בטבע ,כמו הצב ,לבין חיות מבויתות שאותן אפשר
לגדל באהבה בבית.
>> יוצרים צב :תוכלו להכין עם הילדים צב קטן ,שי שיצורף לחלוקת הספר .הילדים יכולים
לקשט במדבקות או בצבעי גועש קערה חד פעמית קטנה .מוסיפים לה ראש ,רגליים וזנב
קטן מבריסטול ירוק או מפונפונים .אפשר לעטר את הראש בעיניים זזות.
>> נפרדים :זהו הספר האחרון לשנה זו .כדאי להוציא שוב את כל ספרי השנה החולפת,
להציג אותם לילדים .נעים להיזכר בהם יחד .איזה ספר אהבתם במיוחד? האם היה ספר
אליו חזרתם לקרוא שוב ושוב? מומלץ להזמין כל ילד לבחור ולהצביע על ספר שאהב
במיוחד .אפשר לשתף את ההורים בבחירת הספר האהוב  -נשמח אם תכתבו לנו ותשתפו
אותנו בבחירות שלכם!

מאחלים לכם קריאה מהנה ופעילות משותפת משמחת
תודה רבה על השותפות ולהתראות בשנה הבאה!
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