שבלול בצנצנת

כתבה ואיירה רינת הופר
הוצאת זמורה ביתן 2011
על הספר
את כל מה שמתן לוקח אתו לגן הוא מאבד כשהוא פוגש הפתעות בדרכו .הוא מגיע לגן רק
עם משרוקית שמצא בדרך ,ואולם אחריו מגיע גם כלבו ועליו כל הרכוש שאבד,חוץ מהשבלול
שיצא מהצנצנת..
הסיפור בנוי כולו על פעילות ,הן בטקסט והן באיורים.דרך הפעילות לומד מתן להכיר את
העולם שסביבו ,ומגלה יכולת להבין את הרגשות של הסובבים אותו.
הקוראים מכירים אותו ,את מי שהוא פוגש ואת עולם הדמיון שלו.
הגננת תקרא את הסיפור ותרחיב אותו בעזרת האיורים
שאלות לילדים
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מה לקח איתן מתן לגן?



מה מתוך החפצים שלקח הייתם אתם לוקחים אתכם לגן?



מה מתוך מה שלקח הוא בעיניכם החשוב ביותר?



התבוננו בציור העננים בשמים .אילו צורות של עננים אתם רואים?



איך מאבד מתן את החפצים?



מי רצה את הכריך?



מי קיבל את הכובע?



מה אמר העץ כשקיבל את השמיכה?



מדוע עזב בובו הגמד את מתן?



מה מצא מתן?



מי מביא לו לגן את מה שאיבד?



מה אמרה הגננת כששמעה שהשבלול ברח?

האיורים מספרים את הסיפור ומרחיבים אותו.
הטקסט נותן תחושה כאילו מתן הולך לבדו לגן .ואולם הציורים מראים שלאורך כל הדרך
מלווים אותו מרחוק אבא והכלב.
שאלות לילדים:
מ צאו בכל אחד מהאיורים שמתארים את דרכו של מתן לגן את אבא והכלב.


תארו את הבית של מתן על פי האיורים



תארו את גן הילדים על פי האיורים.



לפניכם קטע מציור כפול ובו מתחבאים הרבה שבלולים אמיתיים .בנוסף יש גם צורות
של שבלול) ,למשל זנב החתול( .מצאו שבלולים וצורות של שבלולים בדף.
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נסו לשער מדוע הילד עם המשקפים באיור הבא עצוב?



מה קורה באיור העגול שמשמח את הילד עם המשקפים?

מתן וסימון
אפשר להשוות את סיפורו של מתן לסיפורו של סימון מתוך הספר אדל וסימון\מקלינטוק
)הוצאת מטר( .גם סימון ,כמו מתן ,מאבד בדרכו הביתה מבית הספר את כל רכושו ,מתוך
משחק וסקרנות .הסיפור מתרחש בסביבה שונה לחלוטין ,בעיר פריס בתחילת המאה
העשרים ,אולם התנהגותם של הילדים דומה.

סימון
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מתן



הגננת תראה לילדים את שני האיורים והילדים יתארו במה הם דומים.



איך מקבלים הילדים חזרה את מה שאיבדו?

החפצים שמתן מאבד משמחים את מי שמוצא אותם ,והם חוזרים אליו על ידי הכלב שעקב
אחריו כל הדרך.
סימון מקבל חזרה את כל מה שאיבד מאנשים שנתקל מהם בדרכו.
סיפורים אישיים
הילדים יספרו על הדרך שלהם לגן ,מה הם לוקחים איתם לגן ,את מי ומה הם רואים בדרך,
מה הם עושים בדרך לגן.
מי לקח
באיור שלפניכם הכלב נוח מחזיר את כל החפצים של מתן .מתחתיו מצוירים כל מי שלקחו
אותם.
העבירו קו בין החפץ שעל הכלב נוח לבין ה"לקחנים".

הכינו :ד"ר איה מרבך
ד"ר רחל עזוז
מחברות סדרת ספרי הלימוד "לשון ועוד"
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