
 

איך להחביא אריה  –פעילות עם ספר   

 אריה   להחביא   איך   –   ר הספ   על 

 על חברותאומץ וספר על 

 

ילדים אוהבים לשחק מחבואים, בכל פעם מחדש הם מתמלאים התרגשות ממשחק  

הכולל הסתתרות וחיפוש )הם מחפשים או מחפשים אחריהם(. המשחק הזה מפתח  

אצליח להתחבא, והיכן יראו  אצלם מיומנויות שונות הקשורות בדמיון, חישוב )היכן

 .אותי( ועוד

הגיע לעיר לקנות לעצמו כובע אבל נאלץ  ש  אריה מספר על "אריה להחביא איך " הספר

לברוח ולהתחבא מאנשים, כי הם פחדו ממנו. ילדה קטנה אחת בשם איריס לא פוחדת  

ממנו ומציעה שתחביא אותו בבית משפחתה, רק דבר אחד הם צריכים לעשות:  

להקפיד לשמור את העובדה שהוא מסתתר בבית שלהם בסוד. זה מצליח להם, לפחות  

 …בהתחלה

 

 ילדים   הורים   –   משותפת   פעילות 

 ומשוחחים  יםקורא 

קרוב לוודאי שהילדים שלכם נהנים ממשחק מחבואים עם חברים ואפילו אתכם בבית.  

  ?היכן הם נוהגים להתחבא 

וחחו עם הילדים על מקומות המחבוא הכי טובים שיש בבית, בבית של סבא וסבתא,  ש

בחצר המשחקים ועוד… שאלו אותם וספרו להם גם אתם, מדוע מקום מחבוא אחד טוב  

ר מאחר )הילד/ה יכול/ה להיכנס אליו במלואו בלי שחלק מגופו יציץ ממנו, יש  יות

 .במקום הזה פריטים שמסתירים את הילד וכו’(

 ביחד  יוצרים 

 .ציוד דרוש: דף עבודה )קישור להורדת הדף בסוף המאמר( וצבעים

הדפיסו לילדים את דף העבודה ובקשו מהם לצבוע את החדר ולהקיף בעיגול את  

 .בתוך הקופסא הנצבת במרכז החדר להחביא המסודרים מטה שניתן הפריטים

 

 הילדים   בגן   פעילות 

 בגן  ושיחה מפגש  פעילות –  כאן?  מתחבא מי

היכולת של ילדים לאמוד הבדלים שונים בגודל )ובגיל( הולכת ומתפתחת עם השנים.  

ותר  גם הם תופסים פעמים רבות משתנים שונים כתואמים יפר  כמו הילדה איריס בס

 .מכפי שהם באמת

לאחר הקריאה בספר הציגו לילדים מספר מקומות מסתור אפשריים בבית ושאלו אותם  

 …שם  להחביא  האם אפשר

 ?בו נמר? אוגר? חתול? מלפפון? בובה  להחביא האם אפשר –תיק הגן 

תנין? עכבר? ציפור? תרנגולת? חבל   ?אריה  שם  להחביא האם אפשר –קופסת נעליים 

 ?קפיצה? כדור

 ?שם כדורגל? דובי? פינגווין? כלב? חתול? פיל להחביא  האם אפשר  –ארון בגדים 

 ?שם תנין? היפופוטם? דג? לוויתן? דולפין? עוגה? ספר  להחביא האם אפשר – אמבטיה 

 ?שם מראה? מחשב? טלפון? ג’ירף? שועל? דוב להחביא האם אפשר –מתחת למיטה 



 

 ביחד  יוצרים 

 .ציוד דרוש: דף צביעה )קישור להורדת הדף בסוף המאמר( וצבעים

הדפיסו לילדים את דף העבודה ובקשו מהם לצבוע את החדר ולהקיף בעיגול את  

 .בתוך הקופסא הנצבת במרכז החדר להחביא הפריטים המסודרים מטה שניתן

 

 תהנו! 

  


