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  תוכן הספר
  

שבורחים לאפריקה למרות האיסור , גדי וימימה, זהו סיפור דמיוני בחרוזים המספר על ילד וילדה
למרות ההזהרות נהנים . המסוכן מאד" הפרא ברמלי"לפי דברי ההורים נמצא באפריקה . לנסוע לשם

, משחקים עם פילים , הם רוכבים על קרנפים: גדי וימימה בתחילת טיולם מהשהות שלהם באפריקה
אולם אחרי , ם ברמלי משנה את מצבםהפגישה ע. משוחחים עם גורילות ומבריחים כרישים

  :הרפתקאות רבות ברמלי מבטיח להיות פרא טוב
  
  
  כי ברמלי , כי ברמלי"

  !את הילדים אוהב בלי די
  ,אוהב, אוהב, אוהב, אוהב

   !"קטני וקטנותי, אתכם
  

ילדים וקובסקי בספר 'לפני הפעילויות השונות מומלץ לקרוא את הפרק על צ
 -ספר ג , ספרי חמד -הוצאת ידיעות אחרונות , מאת יהודה אטלס גדולים

  .141 -117' בעיקר אירופאים עמ
  
  

  הפעלות
  

. כדאי לקרוא את הספר בקול ובהמשכים, הקצב והחרוזים, בגלל השפה המיוחדת של נתן אלתרמן
  :כבר במשפט הפותח אפשר לחוש את הקצב ואת המשקל המייחדים ספר זה

  ,קטנטנות וקטנטנים"
  ,ניםבשום פ, לא ולא

  ,אל תלכו לאפריקה
  !" השמרו מאפריקה

  



  
  
  מַספר ומקהלה: קריאה בקול - 1

ל רם ניתן לקרוא את הסיפור ברצף ובכל מקום בו יש מילים חוזרות לבקש מן הילדים ולהגיד אותן בקו
  .ביחד
החזרה . אלה מילים חוזרות -  אל תלכוו, לא ולא: וגם אפריקהבעמוד הראשון המילים , למשל, כמו 

הקוראת את כל הטקסט מובילה והכיתה  -המשותפת על המילים יוצרת מעין טקס שבו המורה
  .מצטרפת אליה

  .הפרא ברמליכך אפשר לעשות גם עם צרוף המילים 
הנותנות לספר את , ישנן מילים חוזרות, אבל כמעט בכל עמוד, יםהעמודים בספר אינם ממוספר

  .הקצב הטקסי והמיוחד שלו
  

  
  
  קריאה בקול עם מחיאות כפיים -2

מידים למחוא כף כאשר הם שומעים מילים אפשרות נוספת לחוש את הקצב היא לבקש מן התל
  .כדי להדגיש את החריזה, מכיוון שכל הטקסט מחורז אפשר לבצע זאת מפעם לפעם. מתחרזות

  
  קריאה בקול על פי תפקידים -3

המדברות , בספר מופיעות דמויות שונות. דרך נוספת לקרוא בספר היא לקרוא על פי תפקידים
  .אויזמר,ברמלי, כדרלעומר,ימימה, גדי , ימאא, אבא, המספר: כמו. בדיבור ישיר

  
  מילים מצחיקות - 4

אלא אם כן התלמידים ,בהפעלות המבוססות על קריאה בקול אין צורך להתעכב על פירושן של מילים
  .את התוכן ניתן להבין גם אם לא כל המילים ברורות. שואלים על פירושה של מילה זו או אחרת

  :ידים למלא את הטבלה הבאהבהפעלה זו כדאי לבקש מן התלמ



או מילה שלא הבנתי/מילה שהצחיקה אותי
:ת שהפירוש של המילה הוא/אני חושב

פירוש המילה במילון

  
  

  הפעלות לאחר הקריאה
  
אפשר להביא . התלמידים יתבוננו בשתי התמונות ויספרו כיצד הפך ברמלי מפרא ליצור ידידותי• 

לדוגמה הסיפור אגדה חדשה של גיל הראבן המובא (פלצות שהפכו את עורן סיפורים דומים על מ
  )בדףדף

ברמלי בתחילת הספר
ברמלי בסוף הספר

  
  :דיון על המסר של הספר

 -מּוסר המראה מה קורה כאשר לא שומעים בקול ההורים -אפשר לראות בספר זה סוג של ספר• 
  ).אל תלכו לאפריקה(החטא ועונשו 

  ).רהסיפור של הדוקטור אויזמ(אפשר לראות בספר זה כיצד ניתן להתמודד עם פחד • 
  ).כל החיות נגד ברמלי. (אפשר למצוא בסיפור את הסוגיה כיצד ניתן להתמודד עם רוע• 
  

  :אפשר להיעזר בשאלות הבאות, המורה תערוך דיון כיתתי בנושאים אלה
  ? מה הייתה הבעיה• 



  ?כיצד התמודדו אתה גיבורי הסיפור• 
  ?מה המסר שהספר רוצה להעביר לקורא בבעיה זו• 
  ?נושא זהמה דעתכם על • 
  
  

  לשון
  

  .נוצר על ידי חזרה על צלילים זהים או דומים :החרוז
  .העיסוק בחרוזים חשוב למיומנויות הקריאה

  :התלמידים ימצאו בספר חרוזים למילים הבאות
  צמרת

  עץ
  מתרוצץ

  דרך
  לוע

  חיש
  כדרלעומר

  נחת
  בחינם

  דבש
  מוצלחת

  .אפשר לבקש להמשיך וליצור חרוזים נוספים למילים אלה
  
  וגיהז

  בוָבַתים= אחת בובה : הזוגי נוצר מצורת היחיד
  :התלמידים ימצאו את צורת היחיד של המילים המודגשות מתוך הספר

  פילוַנִיםעם פילים עם "
  "מחַנִיםשיחקו ב

  )תים משום שהזוגי נוצר מהיחיד ולא מהרביםגָ הצורה התקנית היא עו" (עוגוַתִיםתה עם "
  

  זכר ונקבה בזוגי
  )עינים כחולות( האיברים הזוגיים הם נקבה בדרך כלל רוב 

  )נקבהנעל: אבל זכרו את החריג, גרב ארוך(רוב החפצים הזוגיים הם זכר 
  :התלמידים יתאימו את שמות התואר למילים הבאות

  )חדשות/חדשים(אופנים 
  )חומות/חומים(גרבים 
  )יפות/יפים(נעלים 

  )גדולות/גדולים(משקפים 
  )ארוכות/ארוכים(מכנסים 

  )מהירות/מהירים(גלים ר
  

  :המצאת שמות
  אויֶזמרשם הדוקטור הוא 

  _________ ________:זוהי מילה שמורכבת מצירוף המילים
  ? לדעתכם, מדוע נקרא כך הדוקטור
  .הציעו שם נוסף לדוקטור

  :המציאו מילים שמורכבות מצירופים לשמות הבאים
  גלידה מתוקה במיוחד

  תוכנית טלוויזיה מרתקת
  שאני אוהבבעל חיים 

  
  הוסיפו צירופים משלכם והמציאו להם שמות חדשים

  
  ביטויים לציון הקטנה

  לפי הספר



  ___________הוא  פיל קטן
  ____________היא  מציה קטנה

  .מצאו בסיפור מילים נוספות שמביעות הקטנה
  :ציינו כיצד מביעים את ההקטנה של המילים הבאות

  חתול
  כלב
  כף

  מפה
  לחם

  
  ממתקים בסיפור

  . יבחרו אחד מהם ויכינו הוראות להכנתו, התלמידים ימצאו בעזרת המילון את המאכלים הבאים
  רקיקים

  פרג- חלות
  מגדים

  מציות סוכר ודבש
  מציוֶנת מסוֶכרת ממורַקחת

  
  )טקסט מפעיל( -  הוראות הכנה

  :התלמידים יכתבו את ההוראות בתבנית הבאה
  החומרים

  אביזרים וכלים
  :דרך ההכנה
  :משימוש סטריאוטיפי בזכר או בנקבה התלמידים ישתמשו באחת הצורות הבאות כדי להימנע

  נערבב/מערבבים/ערבבו/לערבב
  )שתי כוסות קמח לקחת: לדוגמה(

  . רצוי להוסיף ציורים או צילומים לשלבי ההכנה
  
  

  :פיתוח והפעלות
  ר רחל עזוז"ד, ר איה מרבך"ד

  

    : מחברות הסדרה
מ"רכס פרויקטים חינוכיים בע


