
 

אמא שלי ואני –פעילות עם ספר   

– על   הספר     אמא  שלי   ואני  

לבנה מחבר בין אם  ספר    

 

עבור ילד, אמא, זה מושג שחובק את הכל. היא שם בכל שלב בחייו, היא מלווה אותו  

מהרגע בו הוא קם ועד לרגע בו הוא נרדם. היא מכינה לו את האוכל שהוא אוהב,  

 . מנחמת כשכואב, מלמדת אותו, משחקת איתו ואוהבת אותו

באירועים   מציג יום אחד בחייו של ילד קטן, שכולו מלא  "ואני שלי אמא"הספר  

שלו והוא נמצאים יחד. חלק מן האירועים הם בילויים משותפים, אחרים רק   אמא בהם

מבטאים את הנוכחות שלה בחייו בכל מצב. את דמות האם והילד מייצגים שורה של 

 .בעלי חיים והגורים שלהם שהופכים את הקריאה בספר לחוויה מהנה במיוחד

 

 ילדים   הורים   –   משותפת  פעילות 

 ומשוחחים וראיםק

ופסים אתכם? ניסיון שלנו כמבוגרים להיזכר  האם עצרתם פעם לבדוק כיצד הילדים ת

הוא כמעט בלתי אפשרי. בגילים צעירים אמא  "  אמא"באופן בו חווינו את המושג 

נתפסת כמשהו עצום, שריר וקיים ממש כמו השמש, הירח והכוכבים. כולנו היינו  

שמחים לדעת באיזה אופן הילדים חווים אותנו אך שאלות ישירות בנושא יענו פעמים  

 .ות בתשובות קצרות בנות הברה או שתיםרב

הקריאה בספר הנוכחי יכולה להיות בסיס לשיחה עם הילד על כל החוויות המשותפות  

המרכיבות את סדר היום הקבוע יחד, להוות פתח להורה ללמוד כיצד תופס הילד את  

השגרה היומית, ולאפשר להורה לבחון אם יש דבר מה שהיה רוצה לשנות בחוויה  

 .מית של הילדהיומיו

 ביחד וצריםי

 .ציוד דרוש: שני דפי צביעה מודפסים וצבעים

דובה ובנה   אמא עותקים מדף העבודה ושבו לצבוע יחד עם הילד/ה את  2הדפיסו  

 .הדובון פוסעים לעבר סיום היום

, על שגרת  בזמן העבודה, שוחחו עם הילד/ה על החוויות של בעלי החיים השונים בספר

 :יום. למשל-היום של הילד/ה ועל פעילויות משותפות שאתם עושים יחד ביום

איך נראית שגרת הקימה שלך? האם יש משהו שיכול להפוך אותה לנעימה  •

 ?יותר

מעוררת קושי בבקרים, אפשר למצוא יחד    ההסוגיימה את/ה לובש לגן? אם  •

של: ניתן לבחור את הבגדים ביחד ערב קודם ולא לחכות לרגע  פתרונות. למ

 .האחרון בבוקר. אפשר גם לצייר את הבגדים שהוא הכי אוהב

עריכת קניות ביחד עם הילד/ה יכולה להיות לפעמים חוויה לא פשוטה, להורה   •

ולילד/ה כאחד, אפשר לשוחח על הרגעים האהובים ועל אלו שפחות, ולסכם  

 .לכם לעשות את זה בצורה נעימה  יחד כללים שיאפשרו

ילדים לומדים ממה שהם רואים, אילו ערכים את/ה כהורה היית רוצה להעביר   •

הלאה? למשל: איך ניתן לפנות מקום בסדר היום המשותף גם לסיוע לאחרים 

 .)עזרה לסבא וסבתא, לשכן, לאיש מבוגר וכו’(

 ?בילוי משותף במטבח, מה עוד אפשר לעשות ביחד •

ל לספר כיצד הוריו סייעו לו כשהיה ילד/ה )תיקנו לו/לה את הבגדים,  ההורה יכו •

 .בנו לו/לה ארונית, התקינו לה מדפים וכו’(



 

ילדים אוהבים לעזור, מה הילד/ה שלך היה/היתה רוצה לעשות עוד בבית ולא   •

 ?נותנים לו

 ?מה האוכל הכי אהוב על הילד/ה •

לא הולכים חלק, בקשו  איך זמן אמבטיה עובד אצלכם בבית? אם יש דברים ש •

 .מהילד/ה להציע דרך שתהיה מקובלת על כולם

סיפור לפני השינה, מה המחשבות של הילד/ה על זה? יש משהו אחר שאפשר   •

 להוסיף לשגרת השינה המשותפת שלכם שגם ההורים אוהבים

 .תרגישו חופשי לצייר כל מיני אלמנטים שעולים בשיחה*

 

 הילדים   בגן   פעילות 

  בגן  ושיחה מפגש  פעילות,  –  אמא

 

  עולמו  מרכז שהיא כל  חובקת  ישות  זו  ילדים,  עבור מה  במידת  ערטילאי  מושג זה  אמא

  עם  ביחד  חווים שהם  הדברים  שורת  את  לפרוט   יודעים הילדים  תמיד לא  ילד.  כל של

   אמא.

  גורי כמו ממש  הם,  שגם  הדברים  כל על  במפגש לשוחח  ניתן  הספר,  קריאת  לאחר

 :אמא  עם  עושים  בספר, השונים  החיות

 ?האם אמא מעירה אותם בבוקר •

 ?האם אמא עוזרת להם לבחור את הבגדים ולהתלבש •

 ?האם הם הולכים עם אמא לעשות קניות במכולת, בסופר או בשוק •

 ?מתי הם ראו את אמא עוזרת למישהו אחר •

 ?מתי בפעם האחרונה אמא נתנה להם נשיקה כשקיבלו מכה •

 ?מי אופה ומבשל עם אמא במטבח? מה הם מכינים, ביצה קשה? חביתה? עוגה •

 ?איזה דברים שהתקלקלו להם אמא תיקנה •

האם הם עוזרים לאמא במטלות הבית? מקפלים כביסה? מסדרים את הכלים  •

 ?בארון

 ?מה אמא עושה כשהם עצובים •

אותם? יש להם צעצוע מיוחד למקלחת? שיר מיוחד  מתי אמא מקלחת •

 ?למקלחת

 ?מה הם אוהבים שאמא עושה לפני שהם הולכים לישון •

 ביחד יוצרים

 .ציוד דרוש: דפים לבנים וצבעים

לאחר המפגש, בקשו מהילדים להכין לאמא ציור במתנה, כתבו על גבו את כל 

 .הדברים שהילד אוהב לעשות עם אמא

 שניתן  כמובן  ואני”.  שלי  “אמא  הוא  הספר כי  אמא,  על מדברת הפעילות

 .אחרת  מטפלת דמות לכל או  האב  לדמות  גם  הפעילות  את להתאים

 

 !לנו  ספרו  היה? איך

 

  


