גיליון מספר 97ב'
 15בינואר  :2013ספרים לתינוקות מגיל חצי שנה!

בגיליון מוסף זה מוקדשת מחשבה רבה לתינוקות ,ולכן רובם ספרי קרטון .הראשונים הם ספרים
ענקיים עם בובת כפפה; בכולם אין שם מתרגם .עוד ארבעה הם ספרים קטנטנים עם בובת-
י"פ
אצבע .בהמשך כמה ספרונים מלמדים.

אריק היל
מחיאות כפיים לפינוקי! ]ספר משחק[
שוקן לילדים 2012
המלצה :גיל ½2½-
הורים אוהבים יצייתו בשמחה למחבר :יכניסו את היד לתוך בובת הכפפה ,ישחזרו את תנועות הידיים
של הדמויות בספר ויקראו בקול את הכתוב ...ואיזה כיף יהיה להם כשהתינוק יעשה כמותם!

מיקי הקוף מעולל תעלולים
שוקן לילדים 2012

המלצה :גיל 5–3
מי שמשתובב עלול להבהיל את חבריו ואף לפגוע בהם .אפשר לקרוא את מעט המלל בקול דרמטי,
ולקוות שהפעוט ישאל את עצמו מה יקרה למיקי השובב .בובת הכפפה "יודעת" להניע רק את
שפתיה ואת ראשה .שובבים יש הרבה; ראו ,למשל ,בספרה של שולה טולמן ,אימא ,תהיי איתי )גיליון
מספר .(75

גלי הברווזונת מחפשת חבר
שוקן לילדים 2012

המלצה :גיל 5–3
מתי אימא מתחילה להגיד "אני עסוקה" ולהציע שהצאצא המשועמם ישחק עם חבר? מה קורה
כשיש קושי למצוא חבר למשחק? בובת הכפפה "יודעת" להניע את שפתיה ואת מקורה ,וזהו .עוד על
קשר בין קטנטנים ראו גם בספרה של חנה גולדברג ,להלן ,ובספרה של נעמי בן גור ,אין לי עם מי
לשחק.

חנה גולדברג
חברים בכל מיני צבעים
איורים :כריסטינה קדמון
הקיבוץ המאוחד 2012
המלצה :גיל 3–1
הדפים הראשונים מוקדשים לחברים שונים – בעיקר בצבע העור ,השיער ,העיניים – ולחרוז" :נכון
שהיא ממני לגמרי אחרת /,אבל היא חברה כזאת נהדרת" ודומיו .בקבוצת הדפים הבאה רוקד ילד
ג'ינג'י עם יצירי דמיונו ,ג'ירפה עם כנפיים ,זברה עם משקפיים ,ברווזה עם גרביים .בדפים האחרונים
חרוזי יחד ולחוד" :מה הכי כיף לצייר ביחד? בית עם גינה; מה הכי כיף לעשות לבד? לפתוח מתנה".
דפי קרטון.

מריה וייסמן
מעין הברווזונת
שוקן 2012

המלצה :גיל ) 3-1הסיפור(; ) 5-3הספירה(
בשיט הראשון שלה פוגשת הברווזונת חברים – וגם לומדת לספור עד חמש .הספרון מצויד בסרט
המתחבר לעגלת התינוק ,ובכל עצירה למנוחה )של אבא או אימא( אפשר לקרוא מתוכו דף קרטון.
או שניים .מי יודע ,אולי גם אתם תפגשו בדרך דגים ,צפרדעים ,ברבורים...

דניאל הדובון
איורים :קלרטייה ון דר פוט
חריזה עברית :יעל קליפר
אצבעונים ,שוקן לילדים 2012

רוני הארנבת
איורים :קלרטייה ון דר פוט
חריזה עברית :יעל קליפר
אצבעונים ,שוקן לילדים 2012

בר העכבר
איורים :קלרטייה ון דר פוט
חריזה עברית :יעל קליפר
אצבעונים ,שוקן לילדים 2012

המלצה :גיל 3–1
שלושה ספרונים עם כפפת אצבע .1 .הדובון משיג את מזונו בעצמו :שולה דגים מהנהר ודבש מ.2 ...
הארנבת משחקת במחבואים עם חבריה וגם עם .3 ...העכבר יוצא לחפש אוכל ומוצא סכנות...
בסדרה  25ספרונים; ראו ,למשל ,גיליון מספר  88ובו על אלון הקופיפון ,איה הזברה ודפנה הדולפינה.

ג'וליה דונלדסון
צבעים ]טרופותי קטן[
איורים :אקסל שפלר
כנרת 2012

ג'וליה דונלדסון
מספרים ]טרופותי קטן[
איורים :אקסל שפלר
כנרת 2012

ג'וליה דונלדסון
הפכים ]טרופותי קטן[
איורים :אקסל שפלר
כנרת 2012

המלצה :גיל 4-2

המלצה :גיל 5-3

המלצה :גיל 5-3

 .1עוד בגיל צעיר מתחילים להכיר צבעים; לא את כולם .מראות מהטבע אמורים להקל על התפיסה,
ואולי לילדים בארץ רק פרת משה רבנו ניכרת בצבעה ...גם שאול החתול ,להלן ,עניינו זיהוי צבעים.2 .
מאחת עד חמש – קלי קלות .את בעלי החיים רואים בעיקר בספרים ,חוץ מפרפרים .3 .האם יום
ולילה הם הפכים כמו ארוך וקצר? לילדים ,בוודאי .ראו גם הפכים ,משחק בקלפים נפתחים ללימוד
הפכים ,של שוקן לילדים ולאותו הגיל.

אריק ליטוין
שאול החתול ]אני אוהב לצעוד בנעלים לבנות[
איורים :ג'ימס דין
מאנגלית :להב הלוי
כנרת 2012
המלצה :גיל 5–3
הנעליים הלבנות של שאול החתול נצבעות שוב )ושוב( ,ואנחנו לומדים לזהות כל צבע עם צליל שמו.
יש פחות צבעים מאשר בספר לעיל ,אבל העלילה והשיר מחייבים קצת יותר ריכוז – והומור ...ומה שר
שאול החתול אחרי שהנעליים שלו חזרו להיות לבנות?

הרשמה לקבלת העלון בדוא"ל )חינם(:
תמיד עם ספר ביד /http://bestbooks.co.il

