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 על הספר

יצאה לבית קפה עם חברות. הם  אבא נשאר לשמור על הילד שמספר את הסיפור, כשאמא

מכינים אוכל, משחקים ומבלים ביחד, קוראים יחד סיפור ואחרי שהמספר שוכב לישון מופיע אבא 

בחדרו ואומר שהוא פוחד כי יש לו נמר בחדר. בהיפוך תפקידים הוא נרדם במיטה עם הילד, 

 ואולם למחרת מספרת אמא שבחדר באמת היה נמר שחיפש חברה.

 ואולם אפשר לעסוק בו גם עד כיתה א. 3-4ם הספר מיועד לגיל במצעד הספרי

 

 פעילות 

 לפני קריאה בקול של הסיפור אפשר להראות לילדים את העטיפה:

 ?מה רואים בציור 

 ?מיהן לדעתכם הדמויות 



  ההבעה שלהן אפשר לומר מה מרגישות שתי הדמויות שבציור?)שימו לב  לפיהאם

 לגבות, לעיניים, לשמיכה(

  אפשר לקשר את הציור לכותרת של הספר?האם 

  מישהו אומר לכם שיש לו נמר בחדר? מה הייתם אומרים היה איך הייתם מרגישים אילו

 לו?

 

 ,מורה תקרא את הסיפור בשלבים ותראה את האיורים \הגננת

 הילד נרדם והאב יצא מהחדר.בו בשלב הראשון תקרא את הסיפור עד למקום ש

 

 האיור של המטבחמורה תראה את \הגננת

 

 

 

 

 ?מה רואים במטבח? מה עושות הדמויות באיור 

 ?מה מספר הילד על ארוחת הערב שהכינו 

 תחשוב אמו על הארוחה? ,לדעתו ,מה 

 ?האם הילד אוהב להישאר עם אביו? איך אנחנו יודעים זאת 

 

 מורה תראה את האיורים בכפולת העמודים הבאה:\הגננת

 



  האוכל?מה עשו הילד ואבא אחרי 

 תחשוב אמא על מה שעשו? ,לדעת הילד ,מה 

 מספר הילד?איך מצטיירות בעינינו הדמויות של אבא ואמא על פי מה ש 

 

 האיור שבו מתחמק הילד מרחצה.תראה את  מורה\הגננת

 

 ?למה אבא מוותר לילד על רחצה לפי סיפורו של הילד 

 ?האם על פי סיפורו של הילד הם מתכוונים לשקר לאמא 

 נקודת המבט של הילד, והאב יספר משהו שונה? רק זוהי  לדעתכם האם 

 

 .הגננת מורה תראה את הכפולה בו קורא האב סיפור לילד

 

 את הספרים של הילד?האב מעדיף  לדברי הילד מדוע 

 ?האם לדעתכם זו גם דעתו של האב או פרשנות של הילד 

  לאב? תארו אותו. מופיע באיור זה ובאיורים הקודמים בנוסף לילד ובעל חיים 

 ת של המאיירת? מהי הכוונה בהוספה זו?האם הוא מוזכר בסיפור או זוהי תוספ 

 

 ,מורה תקרא את הסיפור עד השורה "נראינו לה כל כך מאושרים" \הגננת

 .אחרי הקריאה היא תראה את הכפולה בו האב מעיר את הילד

 

 ?מה קורה בקטע זה בסיפור 

  מאבא?האם האב מתנהג כמו שמצפים 

 ?האם לפי האיור הילד נבהל 

 

 

 .גננת תראה את האיור בו מסתכלים בתמונות בספר\המורה

 

 ילד לדברי האב? מה דעתכם על תגובתו?איך מגיב ה 

  ?מה עונה לו האב 

 ?מה ההבדל בהתייחסות של שניהם לנמר 



 ?התבוננו באיור של הטיגריס. מה הוא מזכיר מהאיורים שבספר 

 

 

  ,הכפולות הבאות חמשב  יםהאיורהמורה גננת תראה את 

 

 ?מה אפשר לומר על השיחה בין הילד לאב 

 ?איך מכנה הילד את הסיפור על הנמר 

 ?מה אומר הילד כשאביו אומר שהוא פוחד 

 ?מה הוא חושב על התגובה של אמא 

 ?מה דעתכם על התנהגותו של אבא 

 

 .המורה גננת תקרא את הסיום של הספר

 

 

  הספרספרו על ההפתעה בסיום. 

 ?היעזרו באיור. איך מצטיירת כאן דמותה של האם 

 

 באיורים  רמזים לנמר

 ?באילו צבעים בחרה המאיירת להשתמש בספר זה 

 ?מהם הצבעים של הנמר 



 ?מהי דוגמת התיק של אמא 

  על כוס הקפה בארוחת הבוקר? שמצוירתמהי הדוגמא 

  ,לצייר את החתול ולאיזה בחרה המאיירת איך  .אחד, מופיע חתולפרט לבכל האיורים

 בעל חיים הוא דומה?

 

 הכינו:

 ד"ר איה מרבך

 ד"ר רחל עזוז

 רות סדרות ספרי לימוד בחינוך לשוניּבח  מ  

 

 

 

 המחזה:

 הילדים ימחיזו את המפגש בין הילד לאב מהרגע שהוא מגיע לחדר בפחד 

 את , הילד מספר לאמו את מה שהיה כשנשאר לבדו עם אבא חשבו מה יספר ומה ישמיט

 .התגובות של האם צריך  להמציא על פי דמיונו של השחקן

 

 

 

 

 

 

 

 


