מעשה באביגיל שאבדה לה שנת הליל

כתבה רות אורן
איירה כנרת גילדר
הוצאת הקיבוץ המאוחד 2015

על הספר
אביגיל הקטנה מתקשה להירדם ,היא טוענת כי שנת הליל הלכה לאיבוד .בני משפחתה
מנסים לעזור לה להירדם  ,כל אחד לפי הבנתו ויכולתו .השאלה להיכן נעלמה שנת הליל של
אביגיל נשארת פתוחה.

הערה :במצעד הספרים גיל הקוראים לספר זה הוא  4-5לכן ההפעלות תהיינה תמיד עם
מבוגרים גם אם הפנייה היא ישירה לילדים.

הפעלות
הגננת/מנחה תקרא את הסיפור ולאחר מכן תשאל:
ענו :מי ישן ,מי אינו ישן
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הרחוב

ישן/אינו ישן



הירח

ישן/אינו ישן



הפנס

ישן/אינו ישן



אביגיל

ישנה/אינה ישנה



השינה

ישנה/אינה ישנה



הילדים בשכונה

ישנים/אינם ישנים

עוזרים לאביגיל לישון
האחות והאחים של אביגיל מנסים לעזור לה להירדם:


כיצד נורית מנסה לעזור לה לישון?



מה עושה האח הבכור ,גל ,כדי לעזור לאביגיל?



מה עושה האח הקטן ,דן ,כדי לעזור לאביגיל?



כיצד מנסים אבא ואמא לעזור לאביגיל לישון?



מה אתם מציעים לאביגיל לעשות כדי להירדם?



האם גם לכם "נעלמה" פעם השינה?



ספרו מה עשיתם?

סיפורים ושינה


אילו סיפורים מוזכרים בספר?



מה משותף להם?



אם אתם מכירים את הסיפורים ספרו אותם .אם אינכם מכירים בקשו מהגננת או
המנחה שתספר לכם אותם.
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מה דעתכם ,האם סיפורים עוזרים להירדם?



האם יש לכם סיפור או סיפורים שאתם אוהבים לשמוע לפני השינה?

איורים
התבוננו באיור הבא:

ענו:
מה אתם רואים בתמונה ?
ספרו :על מה חושבת הילדה

החבר הקטן
המאיירת ,כנרת גילדר ,מוסיפה חבר קטן לאביגיל שמלווה אותה בכל הלילה חסר השינה.
התבוננו באיורים שבספר וגלו מיהו החבר שמלווה את אביגיל.
רמז :הוא בצבע כחול.
מדוע לדעתכם הוסיפה המאיירת את החבר הקטן ?
האם הוא מוזכר בסיפור?
האם גם לכם ישנו חבר שמלווה אתכם בלילה?
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מעשה ב...
היזכרו בסיפורים נוספים המתחילים במילים "מעשה ב" ...או שם הסיפור מתחיל ב"מעשה
ב"...
(לגננת ,לדוגמה :מעשה בחמישה בלונים ,מעשה בחתוליים ,מעשה בשרביט קסמים ,ועוד.
אפשר לשוחח עם הילדים מה משמעות פתיחה זו).

לשון
מילים דומות (נרדפות)
ישנן הרבה מילים שונות שיש להן משמעות דומה למשל :שמש היא גם חמה .צועק הוא גם
צורח.
בסיפור יש לא מעט מילים שיש להן מובן דומה .אמרו מהן:


במקום לבנה  ,אפשר לומר ___________________



במקום נדם ,אפשר לומר



במקום גונחת ,אפשר לומר __________________



במקום הסתכלה ,אפשר לומר ______________________



במקום מסתתרת ,אפשר לומר _________________________



במקום תם ,אפשר לומר ____________________________

_____________________

פזמון חוזר
לפני שיחת הסיכום הגננת תקרא שוב את השיר והילדים ידקלמו איתה לפי סימן
בכל פעם כשמופיע הפזמון החוזר :הגננת תתחיל "מי ימצא את...
והילדים ימשיכו ...:שנת הליל שאבדה לאביגיל?"
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האם נמצאה שנת הליל?
לשיחה עם הילדים.
בספר לא מסופר אם אביגיל מצאה את שנת הליל .הילדים ישערו האם אמנם מצאה את שנת
הליל .לאחר שהילדים יביעו את דעתם הגננת תראה לילדים את שני האיורים שבסוף הספר.


מה אפשר להבין מתוך האיורים?



מה עזר לאביגיל להירדם?

הכינו:
ד"ר רחל עזוז
ד"ר איה מרבך
מחברות סדרות ספרי הלימוד "לשון ועוד"" ,עברית ועוד"" ,לקרוא ועוד".
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