ספרי ספריית פיג'מה מכל הזמנים לחודש שבט
זה הזמן לחזור לספרים ישנים ואהובים .כדאי לזכור שכל ספר בספריית פיג'מה מבוסס על
מקור מהתרבות היהודית – מבצע  !1+1גם פסוק מן התורה ,אמרת חז"ל או פתגם ,וגם
סיפור מן הספרות העברית העכשווית .עם ילדים בוגרים (גן חובה וכיתות א -ב) אפשר
לקיים מועדון ספר בו ילד בוחר ספר ,קורא עם ההורים או לבד ומכין דיווח והמלצה
לחברים בכל דרך שירצה -הכתבה ,כתיבה ,ציור או צילום.

האיש שאהב עצים
גיורא אוהב עצים .כשהוא רואה עץ בצרה ,הוא אוסף אותו
ומטפל בו .עצי פיקוס ,דקל ותפוח – בכולם מטפל גיורא…

עץ אבא
סיפור ישראלי חדש ועדין על הקשר בין הדורות ובין האדם
לטבע .הסיפור נכתב בהשראת מקורות יהודיים ומעודד ש…

איך זה להיות עץ
…דתיה בן דור ,הופך לספר מאויר חדש ,ובו
ילדים ,עצים והרבה אהבה לטבע ולצומח הארץ ישראליים….

מה צריך בשביל
בשביל לבנות שולחן צריך… פרח! ספר ייחודי שמזמין את
הקוראים להאט את הקצב ,להתבונן בפרטים ,להתפעל מיפי…

מר זוטא ועץ התפוחים
לפנות את
למר זוטא יש עץ תפוחים יבש ומצומק שאינו מוכן ַ
מקומו בגינה .כאשר מר זוטא מחליט לטפח סביבו פרח…

חנן הגנן
חנן הגנן נותן לילדים פירות ומבטיח שחבוי בהם מטמון ,אבל
הילדים מוצאים בתוכם רק חרצנים .מה יקרה כשישתל…

מה קרה לעץ התות
ילדי גן ִמרים אוהבים את עץ התות .הם קוטפים ממנו עלים
ומאכילים בהם את זחלי המשי שלהם .יום אחד הם רואי…

החוט שלא נגמר
…ים ,חיות ואפילו עצים מקבלים ממנה סוודרים ,חֹום ,צבע
ושמחת חיים .ספר מיוחד על כוחו של היחיד לשנות את ה…

פתאום נשבה הרוח
מעיין ,עדן ותמרי כועסים ולא מצליחים להשלים .מה יעזור להם
לחזור להיות חברים? סיפור על חברות ,על סליחה…

העץ המופלא
עצים מופלאים צומחים מהרעיונות הגדולים והיצירתיים של סבא
ומהתכנון המסודר והחכם של נכדתו בוני .שילוב ה…

איך הצילה הזיקית את נח
סיפור חדש על נח בתיבה בהשראת מדרש חז"ל .הסיפור עוסק
בדאגה ליצור קטן ובטיפול בו ובחשיבותו של כל יצור…

אותיות מתוקות
סיפור מתוק במיוחד על אהבת הקריאה שעוברת מדור לדור .מה
בין קנה ְלסּוף? ומה זה…

החיבוק שחזר
…א אהבה של הדדיות בתוך המשפחה ,המעודד שיחה על קשרי
משפחה ועל ההבנה כי גם מי שנותן מקבל….

סבא סביח
ספר חדש! קרן ואור מבולבלים ,האם לסבא שלהם קוראים בשם
של מאכל? הם שואלים את סבא ,ותשובתו המפתיעה מלמד…

סבתא של חנה בננה בשלה דייסה
"חנה-בננה מאוד ממהרת לבית של סבתא בקצה הרחוב…"
בינתיים סבתא מגישה את הדייסה שהכינה לנכדתה לכל מי
שמבקש...

המעיל של סבתא
לסבתא מעיל ארוך ,חם ומלטף .כשנכדתה רותי שוכבת חולה
במיטה ,מתגלה המעיל כתרופה מנצחת!

