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 על הספר:

המפתח לכל  באמצע הקיץ אומר נדב לסבתא: "מחר תקני לי מגפיים". משפט זה הוא

על ילד   מכאן ואילך מתגלגל הסיפור לכמה כיוונים: סיפור על עונות השנה, סיפור הסיפור.

 שרוצה מאוד משהו אך חייב לדחות את רצונותיו ,סיפור על סבתא ונכד.

צות אותו  במשהו אחר, נדב סבתא מסבירה לנדב שאי אפשר להשיג מגפיים בקיץ ומנסה לר  

 בעקבותיו  כי אז יקבל את מגפיו. מחכה כל הזמן לסתו ולחורף שיבוא

 החורף הגיע ולנדב מגפיים כחולים חדשים. ואמנם,

 

 הפעלות לאחר הקריאה

 שאלות לילדים

 ?מה מבקש נדב מסבתא 

 .מהי התשובה? איך מבקשים? שואלת סבתא את נדב 

 צריך____________ אומרת סבתא של נדב. מה דעתכם? -אם מבטיחים 

 ?אילו מתנות קיבל נדב מסבתא 

  מקומות, לדעתכם, כדאי לו ללכת  לולאי ,מגפיים בקיץלנעול אם מישהו מאוד רוצה? 

 



 עונות השנה

כיר זהערה למורה/גננת: בספר זה מדברים הרבה על עונות השנה. זוהי הזדמנות לה

 לילדים את המושג הזה.

שתי דוגמאות לאתרים  שבהם ניתן  למצוא חומר רב על עונות השנה כולל איורים, 

 הפעלות, מצגות,  ומשחקים.
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 שאלות לילדים:

 

  למה מתכוונים? עונות השנהכשאומרים 

 עונה של השנה מתחיל הסיפור? וזבאי 

 עונה של השנה מסתיים הסיפור? ובאיז 

 ו הגיע?יאיך יודע נדב כי הסת 

 ו הגיע?יאיך יודעת סבתא כי הסת 

 

 

 עונות השנה –משחק 

 ו חורף.  יקיץ, סתאביב, לפניכם המילים : 

ים מתחת למילים אלה ישנם ציורים המתאימים לכל עונה ועונה. )למשל: עלה נובל  מתא

  ו.(ילסת

 בין הציור המתאים לעונה. חברו

http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/season/autumn/autumn.htm
http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/season/autumn/autumn.htm
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 חורף סתו קיץ

 

 

  יורים:צמחסן 

 

 

 

 

 

 

  

                            

                                                 

              

 

  

 

 משחק בכרטיסיות

 . השנה עונותם הקשורים לכרטיסיות קטנות של ציורי המורה תכין

המעטפות בשורה על הקיר.  לנעוץ את, ושמות העונותלכתוב את יש על מעטפות גדולות  

הילדים מתבקשים להניח את הפריטים המתאימים לכל עונה במעטפה המתאימה.  

 אפשר להרחיב גם לפרטי לבוש ומאכלים.

 



 

 

 דחיית סיפוקים

נדב מבקש מסבתא בקיץ שתקנה לו מגפיים. סבתא מסבירה לנדב כי אי אפשר להשיג בקיץ  

 בסבלנות.ת מגפיים של חורף. סבתא אומרת לנדב לחכו

 "חכו בסבלנות!" ספרו לחברים בכיתה אם גם לכם קרה מקרה שרציתם משהו ואמרו לכם :

 

 :מה הייתם עושים

מא. פתאום שמעתם קול בכי חזק וצעקות. התקרבתם י.ביום רביעי טיילתם בקניון עם א1

אחר אבל אני רוצה עכשיו, עכשיו  גלידה, לא " :הרעש וראיתם ילד קטן בוכה ואומר למקום

 "כך.....

 מא שלו  כעסה עליו ואמרה: "לא אוכלים גלידה לפני ארוחת ערב..."יא

 מא המשיכה לכעוס.יהילד המשיך לבכות וא

 של הילד הזה, מה הייתם עושים? ואם הייתם אמ

 

הנדנדות החדשות מתנדנדות שתי שתי . ירדתם לשחק בגן השעשועים. אתם רואים כי על 2

 ילדות.

 רץ ילד לעבר הנדנדות ומתחיל לצעוק על הילדות המתנדנדות:  פתאום מהארגז החול

 "די, מספיק אתן מתנדנדות כבר המון זמן, עכשיו אני רוצה להתנדנד."

 הילדות ממשיכות להתנדנד ולא מקשיבות לו.

 ומתחיל לזרוק עליהן חול.כועס הילד 

 איך הייתם פותרים את הבעיה?

 

 

 לשון והבעה

 בעקבות האיורים של כריסטינה קדמון.–הכינו ספר 

 

האיורים של כריסטינה קדמון הם איורים ריאליסטיים אך היא מעבירה מסר נוסף בעזרת רקע 

 :באאו פריט ציורי המרחיב את גבולות האיור. למשל  באיור ה

 



 

 

עלי  מספרת  כריסטינה קדמון בעזרת עלי הדשא או מעבר להבעת החיבה בין הסבתא לילד

 ..השיבולים המצהיבות שלפנינו גם על עונות השנה

 על פי עקרון זה אפשר להנחות את הילדים להכין ספר משלהם עליהם ועל סבא או סבתא.

 להלן דרך ההכנה. 

 הנחיות לכתיבת הספר:

 חומרים:

דפי בריסטול בגודל של שמינית גיליון, צבעים, צילומים משפחה , צילומי נוף או פריטים 

 ים לסיפור המתוכנן, דבק, סרט צבעוני,  דפי טיוטה.הקשור

  -שלב א

 טיוטה ואוסף החומרים

 הילדים יספרו סיפור שקשור לפעילות שנעשתה עם סבא או סבתא.

 בעזרת המבוגרים הם יכתבו את הפעילות הזו ויארגנו את הטקסט לסיפור מהודק יותר:

 מי המשתתפים באירוע המסופר? 

 פרהיכן התרחש האירוע המסו? 

 איך התחיל האירוע? 

 ?מה קרה 

 ?איך הסתיים האירוע 

 

 שלב ב

 עריכת הסיפור וכתיבה מחדש 

כל שלב ושלב ייכתב על דף נפרד )מעין פרק בספר(. בעזרת המבוגרים. אפשר גם 

 להדפיס את החומר המאורגן.

  לכל אחד מתוך שלבי האירוע אפשר למצוא צילום מתאים מתוך אוסף הצילומים

 המשפחתיים. 



 

  -שלב ג

 הכנת הספר

 לאחר שאושר ונכתב  נוסח הסיפור הסופי ונאספו התמונות מגיע שלב "עשיית" הספר.

 .את דפי הבריסטול יש להניח כמו דפי  ספר 

  את הטקסט המודפס או הכתוב )הגירסה הסופית( יש להניח על דפי הבריסטול 

 ה יותר אליהם לצרף את התמונות המתאימות. אפשר להקדיש לנושא אחד הרב

 מאשר דף אחד. 

  אפשר לבנות את הספר באופן שטקסט יהיה על עמוד אחד ואילו הציורים בעמוד

הסמוך. או אפשר לבנות את הספר כאשר מספר שורות של טקסט משולבות בתמונות 

 ואחר כך שוב טקסט 

 .לאחר שהדפים והתמונות הונחו על ניירות הבריסטול יש להדביקם 

 .לקבוע מספרים לדפים 

 כין כריכה מ שני דפי בריסטול ועליה שם הסיפור והמחברים.לה 

  והספר מוכן –לחבר  את הדפים בסרט 

 הערה: 

אפשר באותה דרך  להכין את הכול: טקסט וצילומים על המחשב ולהדפיס את הספר 

 במדפסת הביתית.

 

 

 לובשים בגדים 

 .פעמים()אפשר להשתמש באותה מילה מספר  השלימו את החסר מתוך מחסן המילים

 _____________ חולצה

 _____________ כובע

 _____________שעון 

 _____________ נעלים

 _____________טבעת  

 גרביים  _____________

 _____________שרשרת

 _____________מכנסים

 

 מחסן מילים:

   /פושטיםלובשים  ,נועלים/חולצים ,חובשים ,עונדים

 



 בגדי  חורף  ובגדי  קיץ

 

 ימו את החסר:השל

 ב _______  __________ ___________כובע 

 ב ______________ ___________סוודר 

 ב _______________ __________סנדלים 

 צעיף כורכים סביב הצוואר ב ________

 ב _______ נשתמש בחולצה קצרת שרוולים 

 בחורף ננעל _________

 

 

 מאכלים

 ______ ן________ ו______בקיץ הכי כיף לאכול ________ ו__

 בחורף הכי כיף לאכול________ ו________ ן________ ו______

 

  

 

 

 

 

 זוגי-נקבה -זכר

 :השלימו את החסר

 גרבים  חדשים -, גרבים  )חדש(  לדוגמה 

 

 עיניים )ירוק(

 ) חום( -נעלים

 )ורוד( -משקפים

 )ארוך( -מכנסים

 )נקי(-ם יידי 

 )מהיר( -רגלים

 ל(ו)כח –מגפים 

 ם )קשוב(יזניוא

 

 



 ניגודים

 :השלימו את בן הזוג המנוגד

 חם_______________

 קריר_______________

 גבוה______________

 ארוכה_____________

 בהירים_____________

 הוסיפו זוגות של ניגודים.

 

 

 הכינו:

 ד"ר רחל עזוז

 ד"ר איה מרבך

 מחברות סדרת ספרי הלימוד "לשון ועוד"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


