
מי כמונו הדובים
כתב: לוין קיפניס

איירה: גיל-לי אלון קוריאל

"מי כמונו הדובים!"
מגיע למעון!

איזה שעון בן חיל אשר איננו נח?
מי רוצה לשמוע מעשה בגזר?

מי יבנה בית בתל אביב?
שיריו של קיפניס משמחים דורות של ילדים ישראליים במילים, בקצב ובצלילים. 

הספר "מי כמונו הדובים" הוא אוסף משירי הילדים האהובים של לוין קיפניס, והוא 
יכול ללוות את חיי הכיתה במעון לאורך השנה כולה, גם לאחר שהספר עבר 

למשפחות: שכן, שירה ודקלום היא פעילות אהובה על פעוטות שישמחו לשוב 
ולפגוש שירים מוכרים ואהובים. השירה והדקלום גם מפתחות את השפה של 

הפעוטות ומעשירות את אוצר המילים שלהם בדרך מהנה ומשמחת.   

איך קוראים ספר שירים? 
ניתן לקרוא את כל השירים ברצף, או לבחור בכל פעם בשיר 

המתאים לחיי הכיתה במעון. 
דקלום - מומלץ להתחיל להכיר את השירים בדקלום

ורק לאחר מכן לשיר. הדקלום תורם רבות
להתפתחות השפה בגיל הרך. 

"עוד פעם!" לשיר שוב ושוב                
כדאי לשוב אל אותו  השיר כמה פעמים: 

בקריאה, בדקלום יחד עם הפעוטות ובשירה; שכן, החזרה על שיר כמה 
פעמים היא הדרך של פעוטות ללמוד בהנאה. 

כשהפעוטות מכירים כמה שירים, כדאי לשתף אותם בבחירת השיר 
האהוב עליהם לשירה משותפת. 

קול, מקצב ותנועה – בום-בום-טיק-טק
איזה קול משמיעים הדובים? והשעון?

כדאי להדגיש  את הצלילים החוזרים ולעודד את הפעוטות לחזור עליהם. 
בהמשך כדאי ללוות את השיר בתנועות גוף וליצור תנועות לכל שיר:

לפרוס ידיים לצדדים בדומה למחוגי השעון, ללכת בצעדי דובים
או להתחבא בסלע כמו רקפת נחמדת מאוד.   

שירי לוין קיפניס לילדים
יצירה ישראלית

שיר – מילים, צליל. קצב

בחירת שיר בהתאמה לעונות,
ולאירועים בחיי הפעוטות 
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חיי הפעוטות במעון – שיר לכל עת 
ספר השירים יכול ללוות את הפעוטות לאורך כל השנה:

עובדים בגינה ולומדים על ירקות? – זה הזמן לשיר את "גינה לי" ולקנח בשיר "מלפפון ירוק".
החורף בפתח? – כדאי לשיר את השיר "תפילה לגשם". 

ממשיכים גם לאחר חלוקת הספר לבתים - גם לאחר שהפעוטות ייקחו את הספר מהמעון לבית,
כדאי יהיה להשתמש בעותקים שנותרו במעון כשהפעוטות מצטרפים בשירה ובתנועה

לשירים מוכרים ואהובים. 

יצירה – דוב, שעון או גינה
שיריו של לוין קיפניס הן הזדמנות לפעילויות יצירה רבות:

הכנת שעון, יצירת מסכה של דוב מצלחת נייר או צביעה
והדבקה של ירקות גינה.

בדף הספר באתר ובפינטרסט של ספריית פיג'מה
תוכלו למצאו מגוון של רעיונות ליצירה בהשראת הספר. 

יצירתו של לוין קיפניס
לוין קיפניס [1890-1989] הוא מחלוצי השירים והסיפורים בעברית לילדים בארץ ישראל. 
לוין קיפניס כתב ותרגם מאות שירים וסיפורי ילדים, היה שותף להקמת הוצאת ספרים לילדים

ותיאטרון לילדים וערך כתבי עת, מקראות וספרי לימוד.
לוין קיפניס היה יוצר פורה במיוחד וזכה בפרסים רבים. בין יצירותיו: "המטריה הגדולה של אבא" ,

"שלושת הפרפרים", "שישה בשקיק אחד", "אליעזר והגזר" ושירי חג אהובים ומוכרים.  

לוחות השראה ויצירה
בעקבות הספר בדף הפינטרסט

של ספריית פיג'מה

סרטון!
סרקו את הקוד והעבירו למשפחות:

איך קוראים ספר שירים עם פעוטות?

https://www.splk.org.il/
https://www.splk.org.il/
https://www.splk.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%93-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%9F/
https://www.splk.org.il/book/mi_kamonu_hadubim/#sirtonim
https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/%D7%9E%D7%99-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95-%D7%94%D7%93%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D/
https://www.facebook.com/SifriyatPijama

	מי כמונו הדובים1 לפרינט
	מי כמונו הדובים2 לפרינט



