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 חמישה ילדים וחיים אחד

      

 אבישג רבינר :כתבה

 שורצנברג-אורטל אברהם: איורים 

  2016הוצאת עם עובד 

 

  על הספר

חמישה אחים בבית אחד הם כמו חמישה כדורי פינג פונג שקופצים ועפים כל הזמן "

הספר מתאר חיי יום יום קופצניים ומלאי  ,ואכן, כך כתוב על גב הספר   ". לכל הכיוונים

פעילות. האחים והאחיות מאוחדים ברצונם להביא כלב אל הבית הפעיל ומצליחים גם 

. לאחר בואווהמשפחה  לפני בוא הכלב -יםר מתחלק לשנילעניין. הספ לרתום את האב

 .הסיפור מסופר מנקודת מבטו של אחד האחים

 

 לותהפע

 דיירי הבית

 עזרו בתרשים.יה
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ילדים בינם לבין עצמם ואת הלכידות ה להחיצים מתארים את מערכת הקשרים ש

  שלהם בשאיפה להשיג כלב.

  :כלבבדגם שלפניכם היכן הייתם מוסיפים את המילה? 

  וליד שמם ספרו בכמה מילים על ילדי שבציורים את שם בת/בן המשפחהציינו  ,

שהתרשמתם  ,קשור בדמותהתכונות אופי בולטות, גיל, אירוע מיוחד הבית: 

 ממנו במיוחד בתהליך קריאת הספר.

 ?למי יש שיער אדום 

 חולצה אדומה: לובש 
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 :שודד הים 

 בפיה: או שתים שן אחת 

 :לובש חולצה צהובה 

 

 

 ענו

 ?כיצד הצליחו ילדי המשפחה להשיג כלב ובאיזו דרך פעלו 

  ללמוד מכך על דרכי פעולה והשגת מטרות?מה אפשר 

 לגרום לילדים לוותר על הכלב או לפחות לגרום  םמה היו דרכי הפעולה של הא

 להם לדחות את הבקשה?

 םאיזו מילה מתוך המילים הבאות מתאימה לדרך הפעולה הזאת של הא: 

 הסבירו  .דעת–הסחת    ,שוחד    ,חנופה. 

  איתם? יחדבכיצד רתמו הילדים את האב לפעול 

 

 עם ובלי חיים והשינוי

ושוב  לפניכם תרשים ואיור, המתאר את החיים בבית לפני בואו של חיים, אחרי שהגיע

 לאחר שנעלם. 
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 התבוננו בתרשים.  

 באיור. והיעזר)א(  ?איך התנהלו חיי המשפחה לפני בואו של חיים 

 באיור והיעזר)ב(.  ?איך התנהלו חיי המשפחה עם חיים 

  באיור והיעזר)ג(.  ?התנהלו חיי המשפחה לאחר שחיים נעלםאיך 

 ב התרשים?חמסמל החץ העובר לרו ,לפי דעתכם ,מה 

  התבוננו בשלושת האיורים, האם חיים הצליח לשנות משהו בהתנהלות

  המשפחתית? 

 קריאה ביקורתית

 ענו

  ?מה מיוחד בדרך הצגת הדברים?מי מספר את הסיפור 

  הסיפור )צטטו( משפטים שאהבתם, או משפטים שהצחיקו העתיקו מתוך

 תם איתם.יאתכם, או הזדה

לאחר שחיים  .ג
 נעלם

החיים עם .ב
 חיים

לפני שהגיע . א
 חיים
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 הסבירו.)עלילון( האם אפשר לראות בספר הזה ספר קומיקס ? 

 המאיירתבו בחרה  ,ר הספר ומדוע, לדעתכםיבאיזה סגנון מאוי? 

  

 ואיך זה אצלכם?

  לישון., מהיציאה לבית הספר ועד ההליכה במשפחתכםתארו יום 

 ?האם יש לכם כלב 

 גדלים חיית מחמד אחר/ נוספת בבית?האם אתם מ 

 מי מתנגד ובאילו נימוקים? ,האם הייתם רוצים לגדל כלב? מי מסכים 

 כנוע לגידול בעל חיים בבית? האם הספר לימד אתכם משהו על דרכי ש 

 הקשיים בגידול כלב? םמה 

 כיף בגידול כלב?ה ומה 

 

 הכינו:

 עזוזד"ר רחל 

 ד"ר איה מרבך

 מחברות סדרות ספרי לימוד בחינוך לשוני.


