חג פורים
חג פורים – החג הכי מצחיק ,שמח ומבדח בשנה!
הומור הוא המוטיב המוביל בחג הזה והוא נעים לכולנו!
הצעה לפתיחת נושא "חג פורים" עם הספר:

יט ָרה ֶשׁל גֶּבַ ע /יָﬠֵ ל ַס ָתּת
ַהגִּ ָ
ספר מיוחד על חברות אמיתית – חברות המאפשרת חופש לדמיין ,להשתנות
ולהשתטות ברגישות  -בשיתוף פעולה מלא ,להנאה מושלמת ולהבנת הצורך של
האחר.
גבע קיבל ליום ההולדת גיטרה :מדברת ,רוקדת ,מנגנת ושרה...
הגיטרה מלווה ומעודדת ,ויחד איתו עם קשיים מתמודדת.
לשניים עולם ממש מושלם :שם דמיון ומציאות מתערבבים  -בו הם נהנים
ומשתובבים.
כשהגיטרה לצידו ,הביטחון העצמי שלו מתחזק .בכל חוויה עם הגיטרה הוא
מתחלק:
"גבע רוכב על אופניים בחוץ – הגיטרה אחריו מתחילה לרוץ",
"גבע מבקש בשמים לטוס – הגיטרה הופכת למסוק ללא היסוס".
הגיטרה משנה תפקיד וצורה ,ויש בה כל מה שאפשר לבקש מחברה.
הספר הוא עולם מלא של פרטים משובצים בהומור.

בספר – משנה הגיטרה את הצבע שלה ,את מצב הרוח שלה ואת צורתה,
ו"מתחפשת" בהתאם למקום ,לצורך ולרצון שלה ,בכל סיטואציה שבה היא נמצאת.
גם אנחנו רוצים לפעמים להתחפש:
כשנעים לנו
כשקשה לנו
כשאנו רוצים להצחיק ולשמח
כשאנו רוצים לחקות מישהו אחר
כשאנו רוצים להסתתר מאחורי מסכה
כשאנו רוצים להרגיש חזקים ,חכמים ,יפים ,שונים
כשאנו רוצים להתנהג בחופשיות...
לילדים – קל וטבעי להתחפש ולהנות מהחוויה!
הם אוהבים לראות ולבחון את עצמם במראה ולדמיין ,שהם מסוגלים להשתנות
אפילו בהזזת איבר אחד בגוף ,או החלפה של פריט לבוש אחד!
קריאת הספר לפתיחת הנושא "פורים" מעוררת את הדמיון!
בשיחה ,לאחר הכרת הסיפור – שאלה:
"למה עוד יכולה הגיטרה להפוך ,להתחפש?"
בשאלה  -לגיטימציה להציע רעיונות נפלאים!
דוגמאות מפי ילדים :רמזור ,משוט ,סירה ,כף ענקית ,נעל של ענק ,מחבט טניס,
סוכריה על מקל ,מריצה ,כובע מצחיה ,עץ ,פרח ועוד...
אפשר לצייר את הגיטרה האישית ,שהתחפשה ולכתוב עליה.
אפשר לשוחח על תחפושות הילדים ,ועוד...
אפשר להתחפש בפינת התחפושות בגן ובכיתה – מול המראה
אפשר לחוד חידות:
אני רוצה להגיע לחלל –
אמא תקנה לי תחפושת של .---------------------
אני צריכה להביא אוכל לסבתא ביער –
יקנו לי תחפושת של .-----------------------------
זהבה באה לבקר בביתנו ביער –
התחפשנו ל .--------------------- ----------------
אני רוצה להיות מלך החיות –
אתחפש ל .----------------------------------------
ועוד...

אפשר לערוך רשימת תחפושות לפי סדר ה -א'-ב'
אפשר לשוחח על תחפושות מתאימות ,נוחות ,לא מסוכנות ,מקוריות...

העיקר ,שיהיה חג פורים שמח ומבדח!
יעל סתת

