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הארנב ממושי יוצא בפעם הראשונה לטייל לבדו .אמא שלו נתנה לו שלושה בלונים כדי
שיהיה לו יום שמח .הארנב מחפש חברים כדי להיות שמח ,ובדרכו נתקל בבעלי חיים
שונים שמב טיחים להיות חברים שלו תמורת בלון .כאשר הם גורמים לבלון להתפוצץ ,הם
מוותרים על החברות עם ממושי .רק פרפר אחד ,שהארנב לא ידע לזהות אותו בתחילת
הסיפור ,מלווה אותו בסתר לאורך כל הדרך ,והופך להיות חבר שלו שלא על מנת לקבל פרס.
זהו סיפור על תהליך של זיהוי חברות אמיתית תוך התמודדות עם חברים "על תנאי".
הערה:
במצעד הספרים תשע"ז הספר מיועד לילדי הגן ואולם אפשר לעסוק בו גם בכיתות א-ב ,ועל
כן הפנינו את ההערות למורה ולגננת.
הפעלות בעקבות הקריאה
אפשר לקרוא את הספר יחד עם הילדים ותוך כדי כך להתבונן באיורים.
א .שיחה על חבֵ רּות ועל חברים
 .1מבחן הבלון:
הילדים יענו על השאלות הבאות:
 oמה חשבה אמא של ממושי כשנתנה לו את הבלונים?
 oמה ציפה ממושי מהבלונים?
 oהפרפר היה היחיד שלא ביקש מממושי בלון .ובכל זאת הוא נדחה על ידו בתחילת
הסיפור.מה אמר ממושי לפרפר כשראה אותו לראשונה?(עמוד  )8מה דעתכם על
דברים אלה?

o
o
o
o

מדוע,לפי דעתכם ,נעלם הפרפר בתחילת הסיפור?
כיצד התייחסו הקיפוד ,הלטאה והצב לחברות עם ממושי ?
כיצד התייחס הפרפר לעובדה שלממושי לא היו יותר בלונים?(עמוד )20
מה אנחנו לומדים מסיפור זה על חברות אמיתית?

 .2החבר שלי
המורה\הגננת תבקש מהילדים:
ספרו על החבר\ה הטובים שלכם:
 oאיך הכרתם זה את זה?
 oמה אתם עושים כשאתם נפגשים?
 oמדוע בחרתם בו\בה לחבר\ה?
 .3התבוננות באיורים


הילדים יערכו את האיורים המובאים כאן לפי הסדר שהם מופיעים בסיפור ,כולל
האיור של העטיפה (או לפי הסדר שהם רוצים לספר את הסיפור).



הילדים יספרו את הסיפור לפי האיורים.



מה מגלים האיורים שאינו כתוב בטקסט?

ציור מספר 1

ציור מספר 2

ציור מספר 3

ציור מספר 4

ציור מספר 5

ציור מספר 6
המורה\הגננת תבקש מהילדים למצוא את הפרפר באיורים לאורך כל הספר.
הילדים יגלו כי בחלק גדול מהאיורים נראה הפרפר הכחול עוקב אחרי ממושי.
דבר זה אינו מסופר בטקסט.
רק כאשר הארנב מתייאש מהחיפוש אחרי חבר מתגלה הפרפר מחדש.
בעקבות האיורים תבקש המורה\הגננת מהילדים להסביר את התנהגותו של הפרפר,

מהרגע שבו ממושי אינו יודע לזהות את החבר האמיתי ודוחה אותו ("דבורה—אל תעקצי את
הבלונים שלי"-עמוד )8
ועד הרגע שבו הפרפר מתגלה בפני ממושי מחדש (בעמוד .)20
 .4מי הוא חבר טוב?
המורה\הגננת תשוחח עם הילדים כיצד התנהג הפרפר ,כיצד עזר לארנב ממושי
לשנות את מצב הרוח שלו ומה עשו ביחד.
.5

המורה\הגננת תשוחח עם הילדים איך עוזרים לחבר\ה:
כְּ ֶׁשחָ בֵ ר עָ צּוב אֹו מֻ ְּדאָ ג אֶׁ ְּפ ָשר
ְּל ַדבֵ ר ִאּתֹו,
ְּל ַשחֵ ק ִאּתֹו,
ְּלטַ יֵל ִאּתֹו ,
ִלצְּ ּפֹות ִעּמֹו בַ טֶׁ לֶׁ וִיזְּ יָה,
ְּס ָתם לָ ֶׁשבֶׁ ת ְּליָדֹו.
(כל ילד יבחר את מה שנראה לו ,יסביר וינמק)

 .6עזרתי לחבר\ה ֶׁש ִּלי(תרגיל בהבעה בעל פה)
המורה\הגננת תבקש מהילדים לספר מקרה שקרה להם הקשור בחבר עצוב או מדאג.
את הסיפור יש לספר בעזרת השאלות הבאות (חמשת המ"מים):


מי השתתף בארוע?



מה קרה:



באיזה מקום  /היכן התרחש המקרה?



מתי?



מדוע?

ב .דרכים שונות להבעת רגשות:
אפשר לזהות רגשות דרך הדיבור ודרך שפת הגוף :הבעות פנים ,קולות.
 .1המורה\הגננת תקרא בקול קטעים מתוך הספר ותבקש מהילדים למצוא בהם:
מילים שמביעות ידידות ,אהבה וקרבה:
("אני רוצה לחבק בלון" "לטפה הלטאה את הבלון"" ,אף פעם לא נגעתי בבלון" "הארנב
והפרפר חייכו זה לזה" "אני אוהב אותך ורוצה להיות חבר שלך")
מילים שמביעות דחייה:

("חבל שהפרפר נעלם—אולי הוא נעלב?"" ,הפנה את גבו" "מיהרה להסתלק" )
מילים שמביעות שמחה:
(שר ,רקד)
 .2המורה\הגננת תבדוק עם הילדים כיצד אפשר להביע רגשות באמצעות קולות:
לדוגמה :מה קורה לשיר שהמציא הארנב בראשית הסיפור:
בתחילת הספור:
"טייל הארנב ביער ופיזם"
אחרי שהבלון הראשון התפוצץ והקיפוד דחה את החברות איתו:
"המשיך הארנב לטייל ופיזם בלחש"
אחרי שהלטאה מפוצצת את הבלון השני ודוחה אותו:
"החביא את קולו ופיזם בלחש בלחש"
קולות נוספים בסיפור:
הצב דיבר "בקול של משרוקית צרודה"
הלטאה דיברה "בקול חצוף"
 .3הילדים ימחישו בכיתה באמצעות שפת הגוף מצבי רוח שונים.
ג .בעלי החיים בסיפור
בסיפור זה מופיעים בעלי החיים כבעלי תכונות אנושיות והתנהגות אנושית( .קיפוד,
לטאה ,צב ,ארנב ,פרפר)
יחד עם זה תכונותיהם האנושיות קשורות במאפיינים שלהם כבעלי חיים (,למשל:
הקוצים של הקיפוד ,הריקוד של הפרפר ,הסרבול של הצב ,ועוד).
הילדים יספרו מי הם בעלי החיים המופיעים כדמויות בסיפור ומה מאפיין כל אחד מהם.
ד .על קולות בעלי חיים בטבע:
המורה\הגננת תבקש מהילדים להשלים :מה הם הקולות שמשמיעים בעלי החיים ברשימה
הבאה.
זבוב ______
חתול ______
כלב _______
סוס_______
טלה ______
חמור __________
אריה __________
דב ___________

ואיך מדבר הדג?
ה .תרגילי קשב:
המורה\הגננת תבקש מהילדים:
 .1הקשיבו לקולות שמחוץ לכתה:
שבו בשקט מחלט ואחר כך ספרו לכתה מה הם הקולות ששמעתם מבחוץ.
האם כולכם שמעתם אותם קולות?
 .2ספרו מה הם הקולות שאתם אוהבים והסבירו מדוע
 .3ספרו מה הם הקולות שאינכם אוהבים והסבירו מדוע.
ו .מצב רוח

המורה תכתוב על הלוח את המילים הבאות( :הגננת תשמיע את המילים הבאות):
ָשמֵ חַ

עַ ִליז

צֹוהֵ ל

קֹודר
ֵ

עָ צּוב
חֹוגֵג

נֶׁהֱ נֶׁה

זֹועֵ ף

רֹוגֵז

צֹוחֵ ק

ְּמדֻ כָא
ְּמאֻ ָשר

 .1הילדים יזהו את המילים המתארות את מצב רוחו של הארנב לאחר שלא נשארו לו עוד
בלונים.
 . 2לאחר מכן יזהו את המילים המנוגדות להן .לאילו שלבים בסיפור מתאימות מילים אלה?

ז .צֵ רּופֵ י לָ שֹון ֶׁש ְּמ ַד ְּב ִּרים עַ ל י ְִּּדידּות
המורה\הגננת תלמד צירופי לשון מתוך הרשימה הבאה.
הילדים יספרו את הסיפור תוך שיבוץ צירופים אלה בהקשרים המתאימים
ֲשה לַ אֲ חֵ ִרים ַמה ֶׁשאֵ ינְּ ָך רֹוצֶׁ ה ֶׁש ַיעֲשּו
ֲשה לַ חֲ בֵ ְּרָך ,כְּ לֹומַ ר ,אַ ל ַּתע ֶׁ
ַ oמה ֶׁש ָשנּוא עָ לֶׁ יָך אַ ל ַתע ֶׁ
ְּלָך.
ּדֹומה לֹו כְּ ֵדי ְּל ִה ְּתי ֵַּדד ִאּתֹו(.במשמעות
ָ oמצָ א ִּמין אֶׁ ת ִּמינֹו ,כְּ לֹומַ ר ,אָ ָדם מֹוצֵ א אֶׁ ת ִמי ֶׁש ֶׁ
ביקורתית)
 oעָ ַמד לֹו ִּב ְּשעַ ת ַדחֲ קֹו ,כְּ לֹומַ ר ,עָ זַר לֹו כְּ ֶׁשהָ יָה ְּב ָשעָ ה ָק ָשה.
ְּתֹור ֶׁמת.
טֹובים הַ ְּש ַניִּם ִּמן הָ אֶׁ חָ ד ,כְּ לֹומַ ר ,הַ יְּ ִדידּות עֹוז ֶֶׁׁרת ו ֶׁ
ִּ
o
" oוְּאָ הַ ְּב ָת ְּל ֵרעֲ ָך כָמֹוָך" ,כְּ לֹומַ ר :נְּ הַ ג ִעם חֲ בֵ ֶׁריָך כְּ ִפי ֶׁשאַ ָּתה רֹוצֶׁ ה ֶׁשיִ נְּ הֲ גּו ִא ְּּתָך.

הכינו:
ד"ר איה מרבך
ד"ר רחל עזוז
מחברות סדרות ספרי הלימוד "לשון ועוד"" ,עברית ועוד"" ,לקרוא ועוד".

