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 חבילה עוברת                                                    

 

 יאיר-שירלי יובל :כתבה

 אביאל בסיל :איורים

 2019הוצאה לאור  הוצאת כנרת בית

 

 על הספר

חבילת חציר מונחת כך סתם באמצע המדרכה. כל אחד , של עיר ברחוב סואן

לכל לחבילת החציר באופן שונה, כולל בעלי חיים.  מתייחסמהעוברים ושבים 

חבילת ופכת הוכך   מנקודת מבטו האישית. משהו לומר על החבילהיש  אחד

וגם כרונות, מחשבות ימעלה זה לחפץ פרטי ,יבוריצשמונחת במרחב ה ,החציר

 צרכים שונים. מספק

במצעד  .האיורים של אביאל בסיל  הם טקסט ויזואלי בלתי נפרד מהטקסט

יהיו  ת הקריאה והכתיבה השונותויכולג. בגלל -הספרים מיועד הספר לכיתות א

בעזרת  בצעןכדאי ל. צעיריםלקוראים , המופנות הבדלים ברמת ההפעלות 

 מורה/מנחה.

 לוין בדףדףשל נירה הביקורת  רשימתל

http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=1&SubMenuID=131&PageID=4568&Ot=%E7 

http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=1&SubMenuID=131&PageID=4568&Ot=%E7
http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=1&SubMenuID=131&PageID=4568&Ot=%E7
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 פעילות לאחר הקריאה

 

 סמנו נכון /לא נכון

                           נכון/לא נכון                חבילת החציר נמצאת ברפת 

       נכון/לא נכון                חבילת החציר נועדה לסוסים של ראש העיר 

 נכון/לא נכון                            החציר מונחת סתם ברחוב         חבילת 

 חבילת החציר מפריעה לכולם                                          נכון/לא נכון 

 ל ולחשוב                  נכון/לא נכוןחבילת החציר גורמת לאנשים להסתכ 

 

 וענו:דפדפו בספר שוב 

 בחבילת החציר? -כולל בעלי החיים  –מה רואה כל אחת מהדמויות הבאות 

 מלאו את הטבלה.

 

 רואה בחבילת החציר            או בעלי חייםבני אדם 

 

 חתול

 

 

 ילדה פעלתנית

 

 

 חיפושית

 

 

 אמן

 

 

 ארנבת

 

 

 איש ממהר

 

 

 החבילה בשבילכם? יומה
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 למנחה/מורה

 איספו את התשובות של כל הקוראים והקוראות. 

 את התשובות על הלוח.  כתבו 

  את בחירתם.בקשו מהילדים להסביר 

 ?האם ישנן תשובות דומות 

 

 תרגיל הסתכלות    האמנם אותו מקום? 

 לפניכם שני איורים מתוך הספר. 

 1איור מס 

 העמודים הראשונים של הספר.זהו האיור בשני 
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 2איור מס 

הוא פזמון חוזר המתאר בדיוק את אותו מקום שהמחברת תיארה  2איור מס  

 .בטקסט הכתובלא  ,המקוםבמראה  מספר שינוייםאבל חלו  בתחילת הסיפור

  

 

 :התבוננו היטב בשני האיורים וענו

 אותו מקום?מתארים  2ואיור מס  1האם איור מס 

  הבדלים בין שני האיורים.מצאו 

 ניהם.מצאו פרטים דומים בי 

 

 

 )פעילות לקבוצת גיל גבוהה יותר(וענו   חשבו
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  צייר בכך ש אותו מקום. מה הוא רצה לומר לשצייר שני איורים המאייר

 איורים דומים, אבל שונים?

  האיורים? אם כן הסבירו מהו?האם יש קשר בין שני 

 

 )פעילות לקבוצת גיל גבוהה יותר( החבילה שלי

אותה באמצע המדרכה ברחוב  שאתם רוצים, והניחו איזוחבילה  המציאו. 1

דומה , בבעלי חייםומתייחסים אל החבילה בני אדם שונים,  איךספרו  סואן.

 לסיפור.

 ?יהתפקיד החבילה בסיפור הזה? מה רצתה הסופרת לומר לנו על ו. מה2

 

 

 בקבוצות:

האם אתם מכירים את המשחק "חבילה עוברת" שבעקבותיו נקרא כך 

 ?הספר

 

במספר כפול לפחות , כל אחד מילדי הקבוצה יכין הפתעה עטופה בניירות עיתון

 . , עליהן רשומות הוראות לפעילויות.מילדי הקבוצה

החבילה עוברת בין כל ילדי הקבוצה, כל ילד מוריד עטיפה אחת ומבצע את 

הפעילות הרשומה עליה, מי שמוריד את העטיפה האחרונה מקבל את 

 ההפתעה. 

לקיים דיון במליאה: מה ההבדל בין הספר אפשר סיום המשחק בקבוצות ב

 בין המשחק?וחבילה עוברת 

 

 הכינו

 ד"ר רחל עזוז

 ד"ר איה מרבך

 מחברות סדרות ספרי לימוד בחינוך לשוני

 


