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על הספר
הילדים מביאים צעצועים מהבית לגן .נוגה מביאה בובה ישנה ומרופטת ,שהיתה הבובה של
סבתא שלה .הסבתא מגיעה לגן ומספרת את סיפור עלייתה ממרוקו ואת הפגישה שלה עם
הוריה ועם בובתה האהובה מוניק.
למעשה יש כאן סיפור בתוך סיפור ששניהם אמורים להשתלב זה בזה.
הספר נוגע במספר נושאים ,ביניהם :עליות לארץ ,צעצועים ומשמעותם לילדים ,יחסים
במשפחה ,יחסים בין ילדים ,פיתוח הקשר הבין דורי.
בעקבות הקריאה בספר אפשר לעסוק עם הילדים בנושאים אלה.
הספר מיועד במצעד הספרים לגילאי  4-5הפעילות היא בעזרת מבוגר ,אף שהפנייה לעיתים היא
ישירות אל הילדים.

פעילות
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לפני הקריאה
הצעצועים שלי


הילדים יספרו על צעצועים שהם אוהבים ויסבירו מדוע הם אוהבים אותם.



האם הייתם מסכימים שלא יהיו בכלל צעצועים לילדים? הסבירו.



המציאו צעצוע שלא קונים בחנות ונעים מאוד לשחק בו .ספרו עליו

הגננת תקרא את הסיפור ותראה את האיורים


אילו צעצועים הביאו הילדים לגן?



איזה צעצוע הייתם אתם מביאים לגן? מדוע?



אילו צעצועים הביאו הבנים?



אילו צעצועים הביאו הבנות?



האם אפשר לומר ,לפי דעתכם ,שיש צעצועים מיוחדים לבנות וצעצועים מיוחדים
לבנים?
הבובה מוניק



התבוננו באיור וספרו:

איך נראית הבובה מוניק ?
מהו יחסה של נוגה לבובה מוניק  ,לדעתכם?
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מה אמרו הילדים על הבובה של נוגה?



מה דעתכם על ההתנהגות של הילדים?



התבוננו באיור שעל עטיפת הספר וספרו
מה אמרה סתיו ומה עשתה?



מה דעתכם על ההתנהגות של סתיו?



מה אמרה שקד על הבובה שלה? איזו בובה הייתה לה?

על בובת הברבי (לגננת/למנחה)
הגננת דפנה אומרת " :כשהסבתות שלכם היו ילדות לא היו בעולם בובות ברבי"(עמוד )6
למעשה ברבי במתכונת שאנחנו מכירים אותה עד היום ,נוצרה בחודש מרץ ,1959והיתה שונה
מכל בובה אחרת משום שהייתה דמות נשית מבוגרת .אחדות מהסבתות יכלו לשחק בבובות
ברבי בילדותן ואפילו לשמור אותן לנכדים ולנכדות שלהן( .כמוני ,למשל ר.ע.) .
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בובת הברבי היא למעשה ואריאציה על בובת לילי הגרמנית שבהחלט לא הייתה בובת משחק
לילדים .היא הייתה "נערת –"טלפון" )( call – girlשהופיעה בשוק באירופה (גרמניה) בשלהי
 .1940היא הייתה חביבה על מבוגרים והיוותה חלק מסיפור שלם שטוו סביבה והופיעה
בקריקטורות ,גם הן לא לילדים .לבובת לילי הייתה מערכת של בגדים ואביזרי לבוש וכן מערכות
לבנייה ולהרכבה.
אני צילמתי את בובות הלילי האלה במוזיאון הצעצועים בפראג בשנת( 2007ר.ע.).
בובת ברבי מייצרת עולם תרבותי שלם ומצטיינת באביזרים שונים המייצגים אותו.

הסיפור של סבתא של נגה


מדוע ,לדעתכם ,הזמינה דפנה הגננת את סבתא של נוגה?



מהיכן עלתה סבתא של נגה לארץ?



האם הגיעה יחד עם הוריה? מדוע?



היכן התגוררה לפני שהוריה הגיעו לארץ?



מדוע לא רצתה לראות את הוריה כשהגיעו לארץ?
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מי קישר בינה לבין ההורים שלה?



מה סיפרה סבתא של נוגה על הבובה מוניק?



התבוננו באיור הבא וספרו

מה השינוי שחל בשקד אחרי הסיפור של סבתא?
מה אמרה שקד אחרי ששמעה את הסיפור של סבתא?
באיזה משחק שיחקו סתיו ,שקד ,ונוגה עם הבובה מוניק?

תמונה מארץ אחרת
א .דוגמה לסיפור תמונה




לפניכם תמונה שצולמה לפני  110שנים .ובה נראית המשפחה של איה ורחל (סבים
ואבא) כמה ימים לפני העליה לארץ.
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כמה ילדים ישנם בתמונה?



האם הם לובשים בגדים חגיגיים או בגדים פשוטים?



הסתכלו היטב ,האם הילדים מחזיקים צעצועים? האם אתם מכירים צעצועים כאלה?
ב .בעקבות הדוגמה



האם אתם יודעים איך הגיעו בני המשפחה שלכם לארץ?



שאלו בבית וספרו את הסיפורים שלהם.



הביאו לגן צעצועים ישנים של בני משפחתכם ,או צילומים שלהם עם צעצועים .



בקשו מהמבוגרים לספר על הצעצוע שבתמונה.

הכינו:
ד"ר איה מרבך
ד"ר רחל עזוז
מחברות סדרות ספרי לימוד בחינוך לשוני
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