הורים יקרים ,ברוכים הבאים לספריית פיג'מה לקטנטנים!
מהי ספריית פיג'מה לקטנטנים?
ספריית פיג'מה לקטנטנים® היא תוכנית ארצית הפועלת במעונות ברחבי הארץ ומיועדת לפעוטות בני שנתיים-שלוש.
התוכנית מטפחת אהבה לספר ולקריאה בחיק המשפחה ובמעון כבר בגיל צעיר.
הספרים בתוכנית מזמנים עיסוק בערכים העומדים בבסיס התרבות והמורשת הישראליות-יהודיות.
קרן גרינספון ישראל (חל"צ) בע״מ יסדה את התוכנית ופועלת בשיתוף עם ארגונים המפעילים מעונות יום .התוכנית לקטנטנים
מבוססת על תוכנית ספריית פיג'מה ,תוכנית של קרן גרינספון ומשרד החינוך ,המחלקת ספרים ל 360,000-ילדי גן ותלמידי כיתות א'-ב'.

כיצד התוכנית פועלת?

פעמים בשנה מגיעה
חבילה :ספר לכל ילד ושני
ספרים לספריית המעון

קוראים ,ממחיזים
ומשחקים במעון
בעקבות הסיפור

כל ילד וילדה מקבלים
ספר הביתה,
לספרייה המשפחתית

בסוף כל ספר הפתעה!
הצעות לפעילויות
ולשיחה בחיק המשפחה

מה חדש?
www.splk.org

ספריית פיג'מה

מידע שימושי בשפות שונות,
סרטונים והצעות לפעילויות

קבוצת הורים ומחנכים לשיתוף
חוויות ורעיונות סביב הספרים

ספריית פיג'מה
לוחות השראה לפעילויות
בעקבות ספרים

ספריית פיג'מה
שיתוף ברגעים מרגשים וקרובים
של קריאה משותפת

 QRלסריקה בגב הספר

ניוזלטר חודשי לצוות החינוכי

סרטונים! טיפים נהדרים לקריאה
משותפת ולהעשרת החוויה עם הספרים

מידי חודש עלון דוא"ל עם חדשות
ורעיונות מהשטח

מה נקרא השנה?
הספרים מתאימים לפעוטות בני שנתיים-שלוש ומזמנים קריאה חווייתית ומהנה במעון ובחיק המשפחה.
בין הספרים שתקראו השנה תפגשו:
יצירות חדשות ומקוריות

סיפורי עם ואגדות

קלאסיקות ישראליות

תרגומים לספרי איכות מהעולם

אנו מאחלים לכם רגעים יפים עם הספרים והילדים

כך הופכים למשפחה של קוראים!
כולנו זוכרים חוויות חושיות מהילדות :מגע ,צלילים ,ריחות ,טעמים ועוד .גם החוויה והאווירה הרגשית סביב קריאת ספרים
עם ילדינו הצעירים ילוו אותם כשהם יגדלו ויהפכו לקוראים עצמאיים.
לעיתים יש תחושה שפעוטות קטנים מדי למפגש עם ספרים .אך כשקוראים יחד ספרים איכותיים ,משוחחים עליהם ומשחקים
בעקבותיהם ,נוצר אצל הילדים חיבור בין ספרים לחוויות של ִקרבה והנאה.

מתחילים מוקדם

ְמפנים זמן לקריאה

גם ילדים צעירים נהנים מספרים.
לאיורים בספרי ילדים יש תפקיד מרכזי,
שלפעמים אף עולה על תפקיד המילים.
במהלך הקריאה כדאי להתבונן יחד באיורים,
להצביע על דמויות ולחפש חפצים.

רצוי לשלב ספרים בשגרת היומיום :כבר בגיל צעיר כדאי לספר
סיפור לפני השינה .מומלץ לקרוא סיפור בזמן המתנה לרופאה
או בזמן שארוחת הערב מתבשלת .נוסעים לחופשה או לביקור
משפחתי? אל תשכחו לארוז כמה ספרים!

ספרים בגובה
העיניים

גם ילדים
יכולים "לקרוא"

חשוב שהספרים יהיו
נגישים לילדים כדי
שיוכלו לעיין בהם
בעצמם.
אפשר לארגן מדף,
ארגז או סלסילה
לספרים ,ממש כמו
לצעצועים.

ילדים צעירים אוהבים
לשמוע את אותו הסיפור
שוב ושוב .כאשר
הם כבר מכירים את
העלילה ,הם נהנים
"לקרוא" את האיורים
ולספר לבד את הסיפור.

ְמספרים ומשוחחים

קריאה חווייתית

מומלץ לשוחח עם הילדים על הספר.
אפשר לעצור מידי פעם את הקריאה
ולשאול שאלות כמו" :מה יקרה לדעתך
בהמשך?"" ,את מי מזכירה לכם הדמות?",
או לסיים את הסיפור ולהיזכר במקרים
דומים שקרו לנו ,להעלות זכרונות
מסיפורים משפחתיים ועוד.

קריאה בקול דרמטי ,שעשועי
מילים וחרוזים ,המחזת הסיפורים
באמצעות בובות ועוד ,יכולים
להפוך את הקריאה המשותפת
לחוויה מהנה לכולם .תוכלו למצוא
רעיונות לשיחה ולמשחק בעקבות
הספרים בסוף כל ספר ,באתר
האינטרנט ובפינטרסט..

הידעתם?

מבקרים יחד
בספרייה הציבורית
בספרייה הציבורית
מחכים לילדיכם מאות
ספרים ,פעילויות
"שעת סיפור" ועוד
חוויות עם ספרים.

קריאת ספרים מפתחת את הדמיון ,מעודדת אמפתיה ָלאחר ומעשירה את אוצר המילים.
קריאה משותפת עם ילדים מעודדת שיתוף ברגשות ובמחשבות ומזמנת ִקרבה והנאה משפחתיות.

