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 נשף מסיכות

    

 עודד בורלא :כתב

 דיויד הול  :אייר

 (1989) 2018הוצאת עם עובד 

 על הספר

החיות מחליטות לערוך נשף מסיכות. כל חיה מתחפשת לאחרת. בסוף הנשף 

 .ביותרוצלחת מהחיה שתחפושתה הקבל פרס ת

ובעזרת תחבולה לוקח את גמל שועל מחופש למגיע בחור, עד שקשה לחיות ל

 הפרס לעצמו.

 '.אפשר לעסוק בו גם בכיתה א .5-4במצעד הספרים מיועד הספר לגיל 

 .כל ההפעלות יהיו בהנחיית מבוגר .ה בהפעלות היא לקוראים הצעיריםיהפני

 

 הפעלות

 ענו:

 ?מה החליטו החיות לעשות 

 ההבדל בין חגיגה לנשף?לדעתכם  ומה 

 המסכות נשף קייםהת איפה? 

 ואילו חיות השתתפו ב? 

 ?מה מיוחד בתחפושות של החיות 

  ילדים מתחפשים? מדועספרו 
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 יםתתחפשו בפוראו התחפשתם מה ל? 

 מוכרות לכם.תחפושות יפו וסתחפושות.  ה תלפניכם רשימ 

 נינג'ה

 שוטר

 מלכה 

 נסיכה

 דמות מהאגדות

 מהסרטיםדמות 

 דמויות מפורסמות

 בעלי חיים

 

 התבוננו בתמונות

 1מס'  איור

  התחפש? איזו חיהול איורבנראה מי 

  להסתיר כדי שלא יוכלו לזהות אותו? ארנבהחייב איזה איבר בגופו 
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 2מס  איור

 ואמרו מי החיה ? 2מס  איורהתבוננו ב 

 התחפשה?איזו דמות ל 

 

 

 איזו חיה מסתתרת מתחת לתחפושת? גלותלפי מה אפשר ל 

 ?ממה עיצב החתול את מסיכת הזברה שלו 

 

 ספרו על כל אחת מהחיות

 התחפשהאיזו דמות ל? 

  בין התחפושתוהשוו בין החיה, 

 תכונותלדוגמה: צבע, צורה, 

 

 

 הפרס

 ענו:

  אחתאת הפרס לאף  העניקללא יכלו מדוע? 

 איך התנהגו החיות כשלא יכלו להחליט? 

 ןמה דעתכם על התנהגות? 

 ?איך הייתם מציעים לחיות להתנהג 
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  פרוסלקבוע מי זוכה? הייתם  צריכיםבה שהאם השתתפתם בתחרות 

  בה קרהמה. 

  תם בתחרות או איך אתם חושבים שצריך להתנהג?התנהגאיך 

 

 

 היו אתם השופטים:

 החליטו לאיזו חיה  ,חיזרו והתבוננו בחיות המחופשות שבספר

 .והסבירו את בחירתכם מגיע הפרס

 ?מה לפי דעתכם היה הפרס בתוך הקופסה 

  מציעים כפרס?אתם הייתם מה 

 

 שועל-הגמל 

  החיים?איך רימה הגמל/שועל את בעלי 

 ?האם הגיע לו לזכות בפרס 

  אחרי שרימה אותן? שועלאל הלהתייחס החיות צריכות איך  

 

 תכונות שאנחנו מייחסים לבעלי חייםהוסיפו 

 שועל 

 כלב

 חתול

 עורב 

 שפן 

 קוקיה
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 .השלימו את הרשימה

 

 

  

 

 שהגמל אינו בדיוק גמל? מאייררומז לנו ה איךגמל הבורח. התבוננו ב 

 

 על הסיפורמחשבות 

 עצוב\האם לדעתכם הסיפור הזה מצחיק ? 

 הכינו: 

 ד"ר רחל עזוז

 ד"ר איה מרבך

 ְמַחּברות ספרי לימוד בחינוך לשוני


