
פעוטות לומדים להכיר את המגוון שיש בעולם ומבינים שככל שהמגוון עשיר, הבחירה 
קשה יותר. גם הזיקית בספר מתקשה להחליט איזה צבע לבחור ולבסוף בוחרת בכל 
הצבעים. הספר מציע לפעוטות ולהורים להכיר באתגר שבבחירה בין כמה אפשרויות 

ובכל זאת ליהנות מהן ומהיופי של העולם ולשמוח בהפתעות שמחכות בדרך.

"אנחנו רוקמים לנו את החיים שלנו, בוחרים את הצבעים, מציירים את 
הדוגמאות, רוקמים לאט לאט, תפר אחרי תפר. ובכל פעם אנחנו מופתעים 

לראות מה יצא לנו...״

)לאה נאור, "בואי אמא", 2004, הוצאת מלוא(

זִִּקית      ְצָבִעים      ְׁשמֹות ְצָבִעים      ִהְתלְַּבטּות      ְּבִחיָרה      ַהְחלָָטה      ִהְתנַּסּות      ּגִּוּון

ַעל ַהֵּסֶפר

לפני קריאת הסיפור – היכרות עם זיקית

כדאי להציג לפני הפעוטות תמונה של זיקית ולספר להם על 
התכונה הייחודית שלה: היכולת להחליף צבע לפי המקום 
ניתן להמחיש זאת בעזרת תצלום של  בו.  שהיא נמצאת 
זיקית  ירוקים לצד תצלום של  ירוקה על רקע עלים  זיקית 

חומה מאותו סוג על רקע האדמה.  

העשרה – הזיקית – ציידת-העל שמחליפה צבעים, אתר 
קק"ל לצעירים

כל הקישורים נמצאים בדף הספר באתר ספריית פיג'מה 
לקטנטנים

קוראים את הסיפור  

בסיפור מוזכרים שמות של צבעים רבים. ייתכן שהפעוטות 
עדיין אינם מכירים את כולם, לכן כדאי להצביע על הצבעים 

שבסיפור. 
בסיפור מופיעות מילים מורכבות, כמו "תלתן" ו"דלעת". כדי 
שהפעוטות יבינו במה מדובר, חשוב להמחיש את המילים 

האלה במהלך הקריאה.

ּכְִתיָבה: נעמי בן גור ואבנר גלילי   

ִאּיְָרה: נטע שלם סוקולובסקי 

הֹוָצָאה לָאֹור: ספרית פועלים
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הזיקית שלא ידעה להחליט

ִמְפּגָׁש וְִׂשיָחה ַּבָּמעֹון

לשיקולכן,  בצבעים?  להבחין  בשלים  הפעוטות  האם 
המטפלות. אם האתגר קשה להם, כדאי לציין שמות צבעים 
במהלך היום: "אני נותנת לך כוס ירוקה", "בואו נשחק בכדור 

הכתום", "שבו על השטיח הירוק". 

צבעים בספר – מחלקים לפעוטות את העותק האישי של 
הספר, אומרים שם של צבע, מראים לפעוטות את הדף שהצבע 

מופיע בו ומבקשים מהם למצוא אותו בין דפי הספר.

צבעים בבגדים – הפעוטות יושבים על כיסאות או על השטיח 
ובכל פעם נעמדים לפי הצבע שהמטפלת אומרת:

"ועכשיו עומד כל מי שלובש חולצה כחולה / כל מי שנועל 
מגפיים אדומים / כל מי שלובש מכנסיים שחורים..." 

צבעים במעון – מראים לפעוטות פריט בצבע מסוים, אומרים 
את שמו ומבקשים מהם לחפש במעון פריטים נוספים בצבע זה.

העשרה – מתי הילדים רוכשים את שמות הצבעים? יעל לדרר

מלמדת את הילדים על צבעים בשלושה שלבים.

ַמּכִיִרים ְצָבִעים

https://www.splk.org.il/book/hazikit_sheyada_lehachlit/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%AA_(%D7%A1%D7%95%D7%92)#/media/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Chamaeleo_dilepis,_Pietersburg,_Kellermann,_a.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chamaeleo_africanus#/media/File:Benny_Trapp_Chamaeleo_africanus_kletterndes_Weibchen.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chamaeleo_africanus#/media/File:Benny_Trapp_Chamaeleo_africanus_Schlupf1.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chamaeleo_africanus#/media/File:Benny_Trapp_Chamaeleo_africanus_kletterndes_Weibchen.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chamaeleo_africanus#/media/File:Benny_Trapp_Chamaeleo_africanus_Schlupf1.jpg
https://greenwin.kkl.org.il/features/short-and-interesting/chameleon/
https://greenwin.kkl.org.il/features/short-and-interesting/chameleon/
https://greenwin.kkl.org.il/features/short-and-interesting/chameleon/
https://greenwin.kkl.org.il/features/short-and-interesting/chameleon/
https://greenwin.kkl.org.il/features/short-and-interesting/chameleon/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4764363,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4764363,00.html
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ַהּזִִּקית ֶׁשֹּלא יְָדָעה לְַהְחלִיט

מציגים לפני הפעוטות פריטים בצבעים שונים, כמו כרוב ירוק, 
כדור אדום או חולצה כחולה. בכל פעם מרימים פריט אחר 
ובודקים: איזה צבע יהיה לזיקית כשהיא תשב על כרוב ירוק? 
ומה יהיה הצבע שלה כשהיא תזחל על כדור אדום? אפשר 
להניח על הרצפה חישוקים או דפים שצבעם כצבעי הפריטים, 
ובכל סבב להנחות את הפעוטות להתקרב לחישוק או לדף 

המתאים. אפשר להתקרב בזחילה, כמו הזיקית. 

הזיקית "ְמחקה" את הצבע שהיא עומדת עליו. האם היא 
יכולה לחקות גם תנועות? המטפלת עושה בכל פעם תנועה 

אחרת, והפעוטות מחקים אותה.

אפשר לזחול במעון, להניע את הראש מצד לצד, לעשות תנועות 
שונות עם הידיים, לחקות קולות, לחקות חבר, ומה עוד? 

ַחּקּו אֹוִתי ִמְׂשָחק - ְּבֵאיזֶה ֶצַבע ַהּזִִּקית ַעכְָׁשו?

יצירות של זיקית ויצירות 
בצבעים מחכות לכן בדף הספר 
בפינטרסט של ספריית פיג'מה.

שיתוף הורים 
ספרו להורים על  הספר החדש שהגיע, 

שתפו אותם בתצלומים 
מהקריאה במעון, סרקו 

את קוד ה-QR והציעו להם 
לקרוא וליהנות יחד!

הפעוטות יכולים להדביק פיסות נייר צבעוניות סביב תמונה 
של זיקית. אפשר לצייר בכל פעם בצבע אחר: אפשר לצייר 

בכחול, אפשר לצייר באדום, ואולי נצייר בירוק?

זיקית מחליפת צבעים – גוזרים את הזיקיות שמודפסות על 
השבלונה שהכנו עבורכן, מצמידים לזיקית מקל אחיזה, מניחים 
אותה על משטחים שונים ומקבלים זיקית מחליפת צבעים.  

יְִציָרה ִּבְצָבִעים ַהְמָחָׁשה

https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/%D7%94%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%98/
https://www.splk.org.il/book/hazikit_sheyada_lehachlit/#sirtonim

