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”האגס מתוק מתוק“
מגיע למעון!

ילדון קטון יוצא אל העולם, ומה הוא פוגש? – לעיניים הצעירות מחכים גילויים 
מרגשים בכל מקום: בחצר, ברחוב ובמרֶאה הנשקף מהחלון. בעבור הפעוטות 

טור נמלים שצועד ליד הבית הוא פלא, עץ שנותן פרי הוא חידוש, וערימת עלים 
יבשים היא הזדמנות לכיף בלתי רגיל!     

                                                         
"האגס מתוק מתוק" מזמין את הפעוטות לצאת לחצר המעון ולהכיר את העולם 

שבסביבתם הקרובה: עלי שלכת, שיירת נמלים וטעמו של פרי. כל אלה מזמנים 
חוויה של שמחה, של גילוי העולם, הטבע והזמן ושל התנסות דרך חושי הטעם, 
הריח, השמיעה, המישוש והראייה ומאפשרים לפעוטות ללמוד על עצמם ועל 

העולם בקצב שלהם ובדרך המתאימה להתפתחותם. 

הפתעה – ספר חדש מגיע למעון!
וזו הזדמנות לחגוג את קבלת הספרים, לחלק אותם בשמחה 

ובחגיגיות ולקיים מסיבה לרגל פתיחת הספרייה במעון!

בכל עמוד שאלה ובעמוד הבא – תשובה.             
דפדוף משותף יביא לשמחת הגילוי – הינה האגס! והינה סירה!

לחלק לכל הפעוטות ספר  
ולעקוב איתם אחר התקדמות הסיפור דף אחר דף.

דפדוף עצמאי

היכרות עם הסביבה 
הקרובה

שימוש בחושים
התבוננות והתנסות 

לקרוא עם פעוטות
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משחק תנועה – איך סירה שטה?
כדאי לשחק עם הפעוטות במשחק תנועות בחצר הגן: התחילו לטייל כשידיכם פשוטות לצדדים

כמו ציפורים, במחיאת כפיים הסתדרו בטור והתקדמו בחריצות כמו נמלים, מחאו כפיים והתחילו
לנצנץ כמו כוכבים, וכך הלאה, עד שתלכו לישון כמו הילד שבסיפור. 

התנסות בחושים –
פינת עלים וזכוכית מגדלת

תוכלו להכין פינת עלים במעון או בחצר שבה יוכלו הפעוטות
למשש את העלים, לדרוך עליהם ולהקשיב לקול שנוצר. 

אפשר לאסוף עלים שונים ולהדביק אותם על גבי בריסטול.   
כדאי גם להתבונן בעלים ובפרחים שבחצר באמצעות זכוכית

מגדלת ולבחון מה מגלה ההגדלה למתבונן. 
יצירה עם עלים – פרטים בדף הספר ובפינטרסט של ספריית פיג'מה.

חוש הטעם – מה עוד מתוק?
טעמו של האגס מתוק מתוק. כדאי לאפשר לפעוטות להתנסות בטעמים שונים של פירות, של 

ירקות ושל מאכלים שהם חלק מהתפריט במעון, וכך להכיר את מגוון הטעמים ואת שמותיהם: מה 
מתוק? מה מלוח? מה חמוץ? 

תוכלו גם למיין את המאכלים לפירות ולירקות, לטעמים שונים: מתוק, מלוח וחמוץ, וליצור חגיגה 
של טעמים, ריחות ומרקמים.

לוחות השראה ויצירה
בעקבות הספר בדף הפינטרסט

של ספריית פיג'מה

סרטון!
סרקו את הקוד והעבירו למשפחות

סרטון בנושא קריאה עם כל החושים 

משחק מוזיקלי – קצב וצליל לכל דף
אפשר לבחור כלי נגינה שמתאים לכל אחד מהפריטים בספר וללוות את ההקראה בנגינה: לרשרש 

כמו עלי שלכת, לצפצף כמו ציפור, להשמיע את רחש המים בשלולית ועוד.  
בהמשך כדאי לאפשר לפעוטות להתנסות בהקשה ובתיפוף בכלי נגינה המותאמים להם.  
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