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 _________:כתבה וציירה

 !הילד הזה הוא אני
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אנשים זרים שאני בכלל לא מכיר “ 

 ממקומות אחרים וגם פה מהעיר 

 הייתי רוצה שידעו כולם  

 שיש ילד אחד בעולם  

 

 הילד הזה  , והילד הזה

   “הילד הזה הוא אני

 יהודה אטלס     

 

 אניהילד הזה הוא 
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 כף יד ימין
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 כף יד שמאל
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 את עצמימציירת אני 
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 _______      ______________________פעם •

 

 _________    _______________פעם משפחת •

 

 __________________           _______פעם אמא•

 

 __     ________________ _____פעם אבא•

 

 ________    ______________________פעם•

 פינת השטוזים שלי

 (שם האב)

 (שם האם)

 (שם המשפחה)

 (שם הילדה)

 גיבורת עלפעם 
 ...טסה לחלל
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 .שנים__________ ואני בת  _____________ קוראים לי 

 ._________וגם    ________  אמא ואבא קוראים לי בשם חיבה  

 

שמשחקים איתי משחקים ומספרים לי  , אני מאוד אוהבת לשיר שירים

 ._______________  אבל הכי אני אוהבת את הסיפור. סיפורים

 

מחבקים  , אני אוהבת להרגיש חכמה וחשובה ושמחה שמפנקים אותי

 .   ומנשקים אותי

 

 _________צבע שיערי _____________  צבע עיני  

 !שהוא מקום נפלא___________  אחים ואנחנו גרים ב ____ יש לי

 הסיפור שלי
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 _____,בכל בוקר אני מתעוררת ושמחה ללכת לגן 

 משחקיםחבריי הטובים ואנחנו  את כלשם אני פוגשת 

 .__________-בוגם ________  -ב

 .    ______________אנחנו הכי אוהבים לשחק בפינת ה

 .כי כל פינה היא משהו מיוחד, לשחק בפינות זה תמיד נחמד

 ,  כשהגננת מבקשת לצאת לחצר אני קמה ויחד עם כולם רצה מהר

 ,במגלשה, בנדנדה -בכל המתקנים כי אני רוצה להספיק לשחק 

 .בכף ובחול

 ,  חבריםלהפגש עם אחר הצהריים אני אוהבת 

 .    _______ -ו________   -ו________   : חבריי הטובים הם

.לשמוע סיפורים ולצייר ציורים, אנחנו ממשיכים לשחק במשחקים  

________,  במיוחד את הצבע , אני מאוד אוהבת את הצבעים שלי  

.איתו לצייר זה הכי כיף  
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 ,  לפעמים הוריי לוקחים אותי לפינת חי וזה כיף לא רגיל

 .    ללטף את הארנב ולהאכיל את הטלה בחלב

 .___________אך החיה שאני הכי אוהבת היא 
 .   כל המשפחה יושבת לאכול ארוחת ערב, בסוף כל יום מגיע הערב

 .     __________ולשתות  ____________  אני הכי אוהבת לאכול 

 .  ואחרי המקלחת אני במיטה 8:00מגיעה השעה 

 .אבא או אמא מקריאים לי את אחד הספרים מהספרייה
 .וכך אני נרדמת בלי שום בעיה___________  הספר האהוב עליי הוא 

 .בחלומות אני חושבת על מה אהיה כשאגדל

 .________נכון שבינתיים אני עוד קטנה אבל כשאגדל אני רוצה להיות 
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 !יודעת הכל, כבר גדולהאני   

 !אני כבר לא תינוק, היי
 אני מתלבש לבד  

    ומתפשט לבד 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

      

 ואוכל לבד
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 יהונתן גפן

על כל מיני דברים 

 שאעשה לבד
 !כשאהיה גדול

 וצוחק לבד
 ובוכה לבד 

 וחולם לבד 


