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"אמבטיה לשבתיה"   
מגיע למעון!

עוד מעט שבת, והילדה בתיה רוחצת את הבובה קטיה באמבטיה ונרטבת 
כהוגן, כי "זאת לא סתם אמבטיה, זאת אמבטיה לשבתיה". בחרוזים ובמקצב 

מתאר ע. הלל את ההכנות לשבת: רחצה, קרצוף בסבון והברשה במברשת. 
כמו בתיה, פעוטות רבים אוהבים את הטקסיות שבהכנות לשבת ולחג: הם 
מתרגשים ושמחים לקחת חלק פעיל בהכנות "ממש כמו הגדולים". כך הם 

לומדים, חשים שייכים ומפתחים תחושת מסוגלוּת. 
ׁבָּת עֹנֶג" (ישעיהו יג, נח) הופכות גם הן לחלק  המילים העתיקות "וְָקָראָת לַַשּ

מעולמם של פעוטות, המתענגים על השבת.

מפגש ושיחה בגן  
כשהשבת מתקרבת, כל אחד ואחת מתכוננים בדרכם-שלהם. 

כיצד מתכוננים לשבת במעון? אפשר לשוחח על כך עם הילדים 
ולשלב בשיחה את החושים השונים: מה טועמים בקבלת השבת 
במעון? מה מריחים בזמן קבלת שבת או בסמוך לה? מה שרים? 
איך נראים? האם לובשים לבוש מיוחד? וכיצד מתכוננים לשבת 

בבית?
כדאי לשוחח עם הפעוטות גם על הבובות האהובות עליהם: מה 
שמה של הבובה? מה הם עושים איתה? כיצד הם מטפלים בה? 

הבובה שלי
בעקבות הבובה קטיה תוכלו להזמין את הפעוטות ליום בובות שבו יביאו 
מגוון בובות לגן. תוכלו לשבת במעגל, ובכל פעם פעוט או פעוטה ידגימו 

מה אפשר לעשות עם הבובה שבחרו: לחבק, לנשק, לרקוד...

שבת

הכנות לשבת

חריזה

מסוגלות

בובה

רחצה

https://www.splk.org.il/book/ambatya-leshabatya/
https://www.facebook.com/SifriyatPijama/
https://www.splk.org.il/


מילים מילים
בספר ישנן מילים מיוחדות כמו "מקרצפת" ו"מפשילה שרוולים". כדאי להמחיש מילים אלו בעזרת 

תנועות גוף. האיורים שבספר מסייעים גם הם להבנת רצף הפעולות של בתיה והבובה קטיה.
בהמשך כדאי להעשיר את אוצר המילים של הפעוטות ולחזק את הקשר בין המילים באמצעות המשחק 

"מה עושים עם...?" – במברשת מברישים, במטאטא מטאטאים, ובמסרק מסרקים.  

יצירה
תוכלו לשחק במשחקי יצירה ודמיון כמו הכנת אמבטיה 
לבובה, הלבשת בובה, תליית כביסה, האכלת בובה ועוד. 
רעיונות נוספים מצויים בדף הספר "אמבטיה לשבתיה" 

באתר ובפינטרס  של ספריית פיג'מה.

לוחות השראה ויצירה
בעקבות הספר בדף הפינטרסט

של ספריית פיג'מה

סרטון!
סרקו את הקוד והעבירו למשפחות:

איך לקרוא ספר עם פעוטות? 

ע. הלל (הלל עומר, 1990-1926) היה סופר, משורר ואדריכל נוף. דורות של ילדים 
בישראל גדלו על יצירותיו: "סיפורי הדוד שמחה", "מדוע ולמה לובשת הזברה פיג'מה", 

"יוסי ילד שלי מוצלח" ועוד. הלל כתב גם למבוגרים. הוא זכה בפרסים רבים על יצירותיו. 
נפטר בשנת 1990.
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