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ספר על יד
"ֶאצְבָּעוֹת לִי עֶֶשר יֵׁש 

ֹּל יוְֹדעוֹת ֵהן:  וְַהכ
ף ַמּכוֹת ֵהן".  ֹּ לְצַיֵּר וּלְַקְשֵׁקׁש ,גַּם בַּת

("עשר אצבעות" רבקה דוידית) 
 

"ספר על יד" מתאר את ההרפתקה שאליה יוצאת כף יד: הקוראים הצעירים 
מוזמנים לצרף את כף היד שלהם ולהפוך את כף היד לעץ ולציפור, לטפס, 

לקפוץ ולמחוא כפיים. 
פעוטות מגלים את הידיים כחלק מהמסע שלהם לגילוי עצמם ולגילוי  

העולם: הם מגלים שאפשר למחוא כפיים ולנגן, "לדבר" באמצעות הידיים,  
לבנות ולשחק. המשחק מסייע לפעוטות להתפתח וליצור קשרים חברתיים 

ומפתח את הדמיון. בתחילה הפעוטות משחקים מתוך חיקוי המבוגרים 
ומפתחים בהדרגה משחקים ִמשל עצמם. "ספר על יד" יכול לסייע בפיתוח 

משחקי ידיים ומשחקים מהנים נוספים עם חברים.    

ידיים

כפות ידיים

משחק ידיים

דמיון

הולכת

פוגשת

מציירת

מנגנת

מפגש ושיחה במעון  

משחקים עם חברים
בעקבות הסיפור תוכלו לעודד את הפעוטות לשחק עם חברים: 

שרשרת של ידיים – נותנים ידיים זה לזה ויוצרים שרשרת של פעוטות 
שאוחזים ידיים בדרכים שונות: בישיבה, בעמידה, במעגל או בשורה.

  
משחקי חיקוי – עומדים בזוגות זה מול זה, כאשר אחד מבני הזוג יוצר 

תנועות עם הידיים והשני מחקה אותו. אחר כך מתחלפים.
  

דוגמאות לתנועות ידיים: מחיאת כפיים, גלגול ידיים, סגירת כף היד לאגרוף, 
הרמת ידיים או שילוב ידיים.  

קוראים יחד – כשקוראים את הסיפור בפעם הראשונה, כדאי לשלב תנועות 
ידיים מתאימות: אצבע אחרי אצבע הולכות בדרך, אצבעות קופצות בין 

השלוליות, או אצבע דופקת בדלת.  
בקריאות הבאות מומלץ לעודד את הפעוטות לעשות את תנועות הידיים איתכם.  

 
כדאי להציע לפעוטות לדפדף בין האיורים ולחפש את הידיים: 

איפה יש יד בצורת ברווז? 
איפה יש יד בצורת שבלול? 
איפה יש יד בצורת עכביש? 

איפה יש ידיים שיוצרות לב? 
איפה יש ידיים שמנגנות?  
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הידיים שלנו
ניתן ליצור יצירה משותפת שכולה ידיים:  

חתימת ידיים – הפעוטות טובלים את אצבעות כף היד בצבעים ויוצרים חותמת.   
 צביעה – הצוות מצייר את קווי הִמתאר של הידיים, והפעוטות צובעים.   

טביעת אצבע – הפעוטות טובלים אצבע בדיו ויוצרים טביעת אצבע. 
שיתוף המשפחות – כדאי לתלות את היצירות בכיתה לצד ֵשׁם הפעוט או הפעוטה 

ולשתף את ההורים בוואטצאפ וכשהם מגיעים לכיתה. 

מנגנים
באילו כלים אפשר לנגן ביד אחת ובאילו בשתי ידיים? תוכלו להזמין את הפעוטות 

להתנסות בנגינה בכלים שונים ולבדוק כמה ידיים משתתפות בנגינה, ואילו חלקים של 
היד באים במגע עם הכלי: האם כל כף היד? ואולי דרושות שתי כפות הידיים יחד?  

שירי ידיים
תוכלו לשיר שירים על ידיים וללוות אותם בתנועות ידיים מתאימות: 

"עשר אצבעות לי יש" מאת רבקה דוידית 
מחרוזת שירי ידיים מאת דתיה בן דור 

"איפה האגודל"  
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סרטון
ִסִרקו את הקוד, צפו בסרטון 

ושתפו את המשפחות!

לוחות השראה ויצירה
משחקי ידיים, יצירה ושירים 

מחכים לכם בדף הספר 
בפינטרסט של ספריית פיג'מה 

https://www.youtube.com/watch?v=L_w2wMTVfbY
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=U-XoWhqUJL0
https://www.youtube.com/watch?v=yZWbnUjPl3w
https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%93/
https://www.splk.org.il/book/sefer-al-yad/#sirtonim

