
 עמליה מגדלת בצל לא רגיל

 

 

 

 יעל איכילוב :כתבה

 ליאורה גרוסמן :איורים

 הוצאת עם עובד תשע"ט

 

 על הספר

במקביל לבצל עמליה מצאה בצל מיוחד בגינה, גידלה אותו בעציץ עד שצמח פרח. 

פעילות, שעמליה אינה בספר מתרחשת  יה,בעציץ בעזרת אבעמליה מגדלת ש

איורים המספרים את יש להפנות את תשומת ליבם של הקוראים אל ה. בהמבחינה 

 הסיפור.

 ראו את רשימתה של נירה לוין בדףדף

&Ot=%F2http://www.dafdaf.co.il/Details.asp?MenuID=1&SubMenuID=131&PageID=4528 

 ב-ואולם גם הקוראים העצמאים בכיתות א 3-4הספר מיועד במצעד הספרים לגיל 

 הסיפור המאויר לסיפור הכתוב, ולהסביר את הקשר ביניהם.יכולים ליצור קשר בין 

 ב-הפעילות כאן מכוונת לכיתות א
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 הערה:

צמח הטורף של הצמח הוא דומה ל יםהאיורעל פי מדבר על בצל, ואולם  הטקסט

קרקעי  -היא איבר אגירה תתפקעת  ,פקעת. בדומה לבצלשנקרא דיוניאה שגדל מ

 מים. תאוגר אינהא ולם בניגוד לבצל היא,שאוגר מזון 

 של האיורים,זו של הטקסט ו , זו של הגרסאותלהתפשר ולקבל את שתי אפשר 

בין  אין לחפש קשר ספר בוטניקה, ולכן איננוהדמיון בין בצל לפקעת. זה זכות ב

שלבי גידול הצמח הטורף. מי ובין בטקסט ובאיורים המתוארים שלבי גידול הצמח 

אפשר לדבר עם הילדים על צמחים טורפים,  לקרוא על כך באינטרנט.  לוכשירצה י

 ולהדגים.

 

 דיוניאה

 פעילות

 ובאיורים. נעסוק במקביל בסיפור הבצל 

 סיפור הבצל

  בצל שמצאה?במה עשתה עמליה 

 שסיימה את שתילת הבצל? הסבירו את דבריה. מה אמרה עמליה אחרי 

  ?מה עשתה עמליה כדי שהבצל יגדל 

 

 מה האיורים מספרים

 : במסעדה עם עמליה ואבא את אמא של עמליה רואים הבא  איורב



 

 

 ?מה משונה באוכל שלה? מה אוכלת אמא של עמליה 

 ?האם עמליה מסתכלת על אמה 

 הוא חושב?? מה  לדעתכם אמה של עמליה מי מסתכל על 

 

 התבוננו באיור הבא:

 

 



 לדעתכם? ,מה בונה אבא 

 ?מה מראה לו עמליה? האם היא רואה מה הוא עושה 

 

 

 המשך – סיפור הבצל

 ?ממנה? אילו תכונות נדרשו איך המשיכה עמליה לגדל את הבצל 

 

 

 המשך -מה האיורים מספרים

 התבוננו באיור

 

 

 ?מדוע, לדעתכם? מה עושה אבא? מה הוא מחזיק 

  אמא? בפניה שלמה אפשר לראות 

 המה מראה עמליה להורי? 

 



 

 התבוננו בשני האיורים הבאים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 לאחרונה האירוע המשפחתי שהתרחש ומה? 

 ?את מי מחזיק אבא 

 ?מה עושה אמא? מה היא מחזיקה בידיה 

 ?מה אומרים אבא ואמא 

 לדעתכםהיא חושבת מה רואה עמליה? מה ,? 

 

 באיור הבאהתבוננו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ?היכן נמצאת עמליה  

 ?מה  היא עושה? אל מי היא מדברת 

 ?מה היא אומרת 

 ?האם הוא השתנה? מה זה אומר לנו? היכן נמצא העציץ 

 

 

 התבוננו באיור המסיים את הסיפור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לדעתכם ,כמה זמן עבר? 

 ?איך אפשר לדעת 

  ?מה קרה לעציץ 

   לפרח? הילדיםנותנים מה 

  גידלה עמליהפרח סוג איזה? 

 

 



 לסיום

  :את סיפורו של העציץ ואת סיפור המשפחהבמשולב  ספרו 

  ומה לא ראתה?מליה עראתה מה  

  ?מה קורה במשפחה במקביל לסיפור הבצל 

  בין אחיה הקטן?ועל תחילת היחסים בינה האיורים  ספריםממה 

 

 :על פי הכתוב בספר, והסבירו בצלים יכולים להיות: השלימו
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 הכינו: 

 ד"ר איה מרבך

 ד"ר רחל עזוז

 מחברות סדרות ספרי לימוד בחינוך לשוני


