
פעוטות אוהבים להיות ליד החברות והחברים שלהם. לפעמים הם משחקים יחד, 
ולפעמים לא. לפעמים לכל אחד יש רצון משלו: הם יכולים לפעול בנפרד, לא להסכים 
זה עם זה ועדיין להישאר חברים. בזמן שהם נמצאים יחד, הם לומדים להכיר את הדומה 

והמיוחד שבכל אחת ואחד:

"ּכְֵׁשם ֶׁשֵאין ַּפְרצּוִפין ּדֹוִמין זֶה לָזֶה, ּכְָך ֵאין ַּדְעָתן ָׁשוִין זֶה לָזֶה."

)תלמוד בבלי, מסכת ברכות, נ"ח, ע"א(

ֲחֵברּות      יַַחד ּולְחּוד      ַמּגַָפיִם      ַּבְרוָז      ַּבֲעלֵי ַחּיִים

ַעל ַהֵּסֶפר

טיפים לקריאה יחד

כדאי ללוות את ההקראה בתנועות שמסבירות את המילים: 
כשגלי אומרת "בואי אחריי", סמנו עם היד תנועה של "לבוא".
כשגלי לא באה, סמנו עם הראש ועם היד תנועה של "לא".

המחשה והצגה 

המחשה – בארגז הספרים מחּכָה לכן המחשה של גלי וגאיה 
לשימוש במהלך הקריאה. 

להציג יחד – שתי מחנכות מציגות את גלי וגאיה: מה הן 
עושות יחד, ומה הן עושות לחוד.  

שיחה 

כדאי להתחיל בשאלות על תוכן הספר: מה גלי וגאיה עושות 
יחד? מה הן לא עושות יחד? מה עושה גלי, ומה עושה גאיה?  
בשלב הבא תוכלו לשאול את הפעוטות על עצמם: מה אתם 
עושים עם חברים וחברות: משחקים יחד? אוכלים יחד? 

ומה עוד?

כדאי לחלק את הפעוטות לזוגות ולשחק:
בזוגות:

להחזיק יחד כדור 
להחזיק ידיים וללכת 

בנפרד:
לקפוץ במקום

להביט סביב

המחנכת הולכת בכיתת המעון, והפעוטות הולכים אחריה. 
מדי פעם המחנכת עוצרת ועושה פעולה מסוימת, והפעוטות 
מחקים אותה: נוגעים באף, קופצים כמו צפרדע, עפים כמו 
פרפר, נוגעים בחפצים שונים בכיתה ואומרים את השמות 

שלהם: שולחן, כיסא או ספר.  

ּכְִתיָבה וְִאּיּור: אוליביה דאנְרי   

הֹוָצָאה לָאֹור: כתר
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גלי וגאיה

ְמַׂשֲחִקים יַַחד ּולְַבדִמְפּגָׁש וְִׂשיָחה ַּבָּמעֹון

ְמַׂשֲחִקים "ּבֹואּו ַאֲחַרי"

https://www.splk.org.il/book/gali_vegaya/


תוכלו למצוא את בעלי החיים באיורים שבספר ולציין את שם 
החיה: ברווז, חיפושית, פרפר, צפרדע, כבשה. אתן והפעוטות 
יכולים להשמיע את הקול שלה ולהציג כיצד היא הולכת וזזה:  

"איפה הכבשה? בואו נְִפֶעה כמו הכבשה: ֶמה ֶמה ֶמה."
"איפה הצפרדע? איך מקרקרת צפרדע? בואו נקפוץ כמו 

צפרדעים!"

גלי וגאיה נועלות מגפיים בצבעים שונים.
אפשר ליצור מגפיים מקרטון עבה ולתת לפעוטות לקשט 
אותם, לצבוע אותם בצבעים שונים ולהדביק עליהם מדבקות.

כדאי להציג בפינת הקריאה ספרים נוספים על חברּות שיצאו 
בספריית פיג'מה לקטנטנים:

שלי מהבית

ישבתי על כרוב 

יְִציָרה - ַמּגַָפיִם ַמּכִיִרים ַחּיֹות

ְסָפִרים ַעל ֲחֵברּות
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ּגַּלִי וְגָאיָה

יצירות, שירים והצעות מחכים 
לכן בדף הספר "גלי וגאיה" 

בפינטרסט של ספריית פיג'מה.

שיתוף הורים 
ספרו להורים על  הספר החדש שהגיע ושתפו 
אותם בהמחשה:  סרקו את קוד ה-QR והציעו 

להם לקרוא יחד, להציג וליהנות!

משפחות עולים – משפחות שאינן דוברות 
דרך  הספר  לחוויית  להצטרף  יכולות  עברית 
התבוננות משותפת באיורים 
שקורה  מה  שים  הממחי
בסיפור. מה עושה גאיה? מה 

עושה גלי?

https://www.splk.org.il/book/%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA/
https://www.splk.org.il/book/yashavti-al-kruv/
https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/%D7%92%D7%9C%D7%99-%D7%95%D7%92%D7%90%D7%99%D7%94/
https://www.splk.org.il/book/gali_vegaya/#sirtonim

