
"הכניסה של הילד אל הלילה היא במובן מה יציאה למסע, ואני תמיד מקווה 
שהסיפור שסיפרתי לו ילווה אותו מעט בצאתו למסע הזה, שיהיה כמו מזכרת 

נעימה ומגוננת שהוא לוקח איתו לדרך, כמו נשיקה בלחי".

]דויד גרוסמן, "בתוך בועת סיפור הערב", "7 ימים", ידיעות אחרונות, 01.06.2012[

למה נועד הסיפור הזה? הסיפור מאפשר לפעוטות להזדהות עם גיבור הספר. במהלך 
הקריאה הם מגלים שאינם היחידים שמתקשים להירדם, לומדים לתת שם לתחושות 

שמציפות אותם ומכירים – איתכן, המחנכות – פתרונות למצבים מאתגרים.

לַיְלָה      לִיׁשֹן      לְַבד      ְּביַַחד      ַּפַחד      ֵחֶפץ ַמֲעָבר      ִהזְַּדהּות      ִהְתמֹוְדדּות

ַעל ַהֵּסֶפר

לפני קריאת הסיפור כדאי לשוחח ולשאול: 
מה אתם עושים לפני השינה? מה עוזר לכם להירדם? האם 
יש לכם בובה או חפץ כלשהו שאתם אוהבים לישון איתם? 

האם אתם אוהבים שמקריאים לכם סיפור לפני השינה? 

המחשה של הסיפור – תוכלו להציג את הסיפור בעזרת 
בובות פרווה של דובי, ארנב, קוף, נחש וחתול. כדאי להשאיר 
יש גישה אליו כדי  את בובות הפרווה ְּבמקום שלפעוטות 

שיוכלו להציג את הסיפור בעצמם. 

להעשרה – על המשמעות, התועלת ודרכי השימוש בחפצי 
מעבר אצל פעוטות

היתרון המפתיע והמדהים של סיפור לפני השינה

בעקבות הסיפור ניתן לערוך מסיבת פיג'מות: כולם לובשים 
פיג'מות, נשכבים על המזרנים וקוראים את הסיפור ביחד.

שיתוף הורים – אפשר להזמין את ההורים להצטרף ולשתף 
אותם בתמונות ובחוויות. 

ּכְָתָבה: מירה מאיר   

ִאּיְָרה: אלונה פרנקל 

הֹוָצָאה לָאֹור: ספרית פועלים
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ְמִסַּבת ִּפיגָ'ָמהִמְפּגָׁש וְִׂשיָחה ַּבָּמעֹון

https://www.splk.org.il/book/paam_haya_yeled_shelo_raza_lishon_levado/
https://clodietalblog.com/the-meaning-and-use-of-trasition-objects/
https://clodietalblog.com/the-meaning-and-use-of-trasition-objects/
https://healthy.walla.co.il/item/3440580


עותק אישי – מחלקים לפעוטות את העותק האישי ונותנים 
להם לדפדף בספר בישיבה סביב שולחן בקבוצות קטנות.  

מביטים ושואלים – היכן באיור הילד עוצם עיניים? היכן 
הוא פוקח אותן? מי ישן עם הילד בכל פעם? 

ספרים שיצאו בספריית פיג'מה לקטנטנים:

איפה הדוב 

לילה חשוך אחד

אמא, צריך לישון

ספר זה הוא פרי שיתוף פעולה בין הסופרת והמשוררת מירה 
מאיר )1932 – 2016( לבין הסופרת והמאיירת אלונה פרנקל 
)נ' 1937(. כדאי להכיר אותן לפעוטות ולהציג ספרים נוספים 

שלהן, למשל: הצב של אורן מאת מירה מאיר. 

להעשרה: מירה מאיר, אתר דףדף 

אלונה פרנקל, אתר דףדף

אפשר להזמין את הפעוטות להביא מהבית בובה אהובה, 
כרית או כל חפץ אחר שקשור לשינה ולשחק במשחק "ישנים 
ביחד": בכל פעם שתגידו "לילה טוב", כל הפעוטות ישכבו על 
השטיח ויעצמו עיניים, ובכל פעם שתגידו "בוקר טוב", כולם 

יקומו, יתמתחו ויגידו "בוקר טוב".

ארבעה שובבים – תוכלו להאזין לשיר שובבים במיטה )דתיה 
בן דור, פרפר נחמד( ולהמחיז אותו עם הפעוטות: נשכבים 
על שטיח, מתגלגלים ומשתוללים, ובכל פעם פעוט אחר 

מתגלגל מה"מיטה". 

קשר עם הבית – תוכלו לבקש מההורים לצלם את הפעוטות 
לפני השינה כשהם מחזיקים בובת פרווה או חפץ אחר שקשור 
לשינה )כרית, שמיכה, חיתול( ולתלות את התמונות בכיתת 

המעון. 

ְסָפִרים נֹוָסִפים ַּבּנֹוֵׂשא

יְִצירֹות נֹוָספֹות ֶׁשל ִמיָרה ֵמִאיר 
וְַאּלֹונָה ְפֶרנְֶקל

ִמְתּבֹונְנִים ְּבִאּיּוִרים

יְֵׁשנִים ְּביַַחד
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יצירות משחקים והשראה 
מחכים לכן בדף הספר 

בפינטרסט של ספריית פיג'מה.

שיתוף הורים 
סרקו את קוד ה-QR, האזינו לפסקול והציעו 
למשפחות לקרוא ביחד וליהנות ביחד! מתאים 

במיוחד למשפחות עולים! 

תצלום  או  פיג'מות  מסיבת 
יקרבו  אהוב  חפץ  עם  שינה 
קריאה  ויעודדו  ההורים  את 

משפחתית.
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