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 מעשה בילדה בודדה

  

 כתבה: מרים ילן שטקליס

 נוי-איורים: איה גורדון

 (1946לראשונה בשנת  ורסםפ)  2018הוצאת דביר 

 

 על הספר

סיפור נשארת בבית לבדה, ומבקשת מהירח \הילדה  שמספרת את השיר

את  ,עשירת הדמיון ,הילדהלו  מספרת  לכןושיספר לה סיפור. הירח שותק, 

ג. רוב ההפעלות יהיו -במצעד הספרים מיועד הספר לכיתות א הסיפור שלה.

 בפנייה ישירה לקוראים. 

 

 הפעלות

סיפור \ממליצות לפני ההפעלות להקשיב למרים ילן שטקליס קוראת את השיר

  qshttps://www.youtube.com/watch?v=RTlMnyFdfבאתר:

  

 סיפור\הפעלה בעקבות ההאזנה למרים ילן שטקליס קוראת את השיר

 ענו:

 שמעתם את המשוררת קוראת את השיר?שמה הרגשתם כ 

 היא קוראת את השיר?שאילו מילים מדגישה המשוררת כ 

  אלהמילים מדוע, לדעתכם בחרה המשוררת להדגיש? 

 

 בדידות 

https://www.youtube.com/watch?v=RTlMnyFdfqs
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 לאיזה  ,מוראיתם את ששהספר נקרא "מעשה בילדה בודדה". כ

 שיר ציפיתם?\סיפור

  :התבוננו בתמונת העטיפה של הספר 

 

  1איור מס 

 

  התבוננו היטב בילדה המצוירת על כריכת הספר. מה רוצה לומר לנו

 שבספר? סיפור\המאיירת על השיר

 

 

 עולמה של הילדה

 הילדה והירח
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 הירח והילדה
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 מציאות ודימיון –הבית 

 היא אומרת: "כל כך לא שלנו הבית?"שמתכוונת הילדה כלמה 

 2התבוננו באיור מס 

 

 

 

 ?מה רואים באיור 

 ?מה תפקיד הכורסה בשיר 

 

 מציאות

אל המשחק בבובות. מה קורה מהמטבח תארו את המסע של הילדה בבית, 

 בכל תחנה?
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 האחרות? באים לידי ביטוי במסע של הילדה במטבח ובתחנותאילו רגשות 

 

 

 דמיון

 הדמיון עוזר לילדה להתגבר על הבדידות.

 ענו:

 הם החפצים הדמיוניים של הילדה ולמה הם משמשים?מ 

 במשחקי הדמיון? תפקידם והם היצורים  הדמיוניים של הילדה ומהמי 

 התבוננו בשני האיורים הבאים: 

 

 3איור מס' 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 4איור מס' 
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 ענו:

  3נמצאת הכורסה באיור מס'היכן ? 

  '4היכן נמצאת הכורסה באיור מס? 

  מדוע, לדעתכם בחרה המאיירת בכורסה כמקום שממנו יוצאת הילדה

 לכל ההרפתקאות הדמיוניות שלה?                                              

 

 טיול דמיוני

 קראתי בספר מלים רבות"הילדה מספרת: "

 טעים שהובאו כאן:בקהמילים ספרו על  

 ?מה קורה לראשונה כשהמספרת לוחשת את המילה 

 – כי מלה אחת אני יודעת

 ---המלה ההיא של הטבעת

 ?מה קורה כשהמספרת לוחשת עוד מילה 

 ,ועוד מלה אחת אמרתי

 – ועד שלש ספרתי

 ?מה תפקידו של הירח בסיפור ההרפתקאות הזה 

 

 

 סיפור:\סיום השיר
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 ?איך מסתיים הסיפור 

  בעקבות הטיול הדמיוני חל שינוי בין תחילת הסיפור לסיומו?האם 

 קראו את שני הקטעים הבאים ובדקו האם משהו השתנה: 

 סיפור:\פתיחת השיר

 ירח, ירח, ספר לי ספור,
 ספר לי ספור שמח!

 –נא תגיד, זה אסור וזה אסור -ואל
 –נא תגיד, עתה אין לי פנאי -ואל
 –נא תגיד, סיפרתי לך די -ואל

 לי ספור, ירח!ספר 

 ,כי אמא איננה
 .ואבא הלך

 – וריק הבית, ריק כל כך

 

 סיפור:\סיום השיר

 .והבית ריק
 ,אין איש בא

 .אין איש צוחק
 !אין איש גוער בי
 :אין איש אומר לי

 …זה אסור, וזה אסור

 !ירח, ירח, ספר לי ספור

 

 הכינו:

 ד"ר רחל עזוז

 ד"ר איה מרבך

 לשוני מחברות סדרות ספרי לימוד בחינוך

 

 

 


