יום המשפחה
אחד התענוגות הגדולים של הבוקר :לקום כשהבגדים מוכנים ללבישה ,הילקוטים
ותיקי היד מאורגנים מראש… ולהתארגן עם פחות עומס ולחץ בזמן הקצר שתמיד
נכפה עלינו!!!
קל להציע אך קשה לבצע!
כיף לצאת מן הבית בחיוך ולהתחיל את היום ברוגע ,עד כמה שאפשר!
ספר היתולי ,לקריאה בחוג המשפחה יכול לרכך את הקושי האמיתי ,כמעט בכל
בית:

ַהבּ ֶֹקר ְמ ַמ ֵהר ִלי /יָﬠֵ ל ַס ָתּת
סיפור על בוקר במשפחה
ספר המציג את ניגוד האינטרסים שבין ההורים לבין הילד הצעיר בבוקר ,כאשר
ההורים ממהרים לצאת לעבודה והילד "לוקח לעצמו" את הזמן…
בהומור ,בחרוזים ,ובאיורים מרהיבים עובר החלק הקריטי של הבוקר" :אמא
ממהרת ,אבא ממהר – אי אפשר לעבודה לאחר…"
רון הארנב התעורר רק עכשיו – משימה קשה מוטלת עליו:
אמא ממהרת ,אבא ממהר והוא צריך להתארגן מהר .הוא חולם בהקיץ ,כשבמראה
הוא מציץ:
בעודו על משחת השיניים חותר למרחקים ,הוא והקשת בשלל צבעים משחקים.
לחזור למציאות הוא נקרא – ההורים ממהרים ,אין ברירה!
ממש כמו בבית…

יום המשפחה בכיתה ובגן

הצעה להתחלת הנושא עם סיפור  -עם סיטואציה ,מחיי היום יום במשפחה:
בספר " ַהבּ ֶֹקר ְמ ַמ ֵהר ִלי /יָﬠֵ ל ַס ָתּת" " מתוארת תמונה מוכרת ,חביבה ומצחיקה
של בוקר במשפחה:
"רון הארנבון מתקשה להתעורר...
אמא ממהרת ,אבא ממהר –
אי אפשר לעבודה לאחר!
רון מנסה את עיניו לפקוח,
שתי ידיים חמודות לצדדים למתוח,
נעלי בית  -לא לשכוח!
אמא ממהרת ,אבא ממהר –
אינם יכולים לעבודה לאחר!"
*** ההזדהות של הילדים עם רון תהיה מוחלטת!
הסיפור מתרחש כמעט בכל בית עם ילדים צעירים)...מנסיון אישי(
התגובות של הילדים תהיינה מיידיות ,וכל אחד ירצה לספר על המתרחש בביתו,
עם בני משפחתו .צפו לסיפורים מעניינים...
מיהם בני המשפחה בבתים השונים?
אבא ,אמא ,אח ,אחות ....אולי שני אחים ואחות? אולי הילד בן יחיד?אולי המשפחה חד הורית?אולי משפחה אחרת?מי עוד גר בבית?מהי בעצם משפחה?הרגלים ודפוסי התנהגות של המשפחות השונות ...ועוד...במשפחה שלי.....הצטיידו מבעוד מועד בתמונות של אנשים וילדים .
להמחשה ,תוכלו להרכיב ביחד מודלים של משפחות...

לילדים הצעירים אפשר להכין דף לצביעה או להדבקה :המשפחה שלי

קישור לפעילויות בעקבות קריאת הספר:
http://www.yaelsatat.co.il/?doc=150179
יום משפחה חגיגי ושמח! יעל

