מושגים
רצוי לשוחח עם הילדים על המושגים משל  /נמשל  /האנשה  /מוסר השכל
• משל – סיפור אלגורי קצר עם מוסר השכל שיש לו משמעות מעבר לתוכנו המפורש והגלוי
• נמשל  -החלק במציאות שאליו מתייחס המשל ,המסר הסמוי שאותו מבקש המשל להעביר
• האנשה – הענקת תכונות אנושיות לחפץ או לבעל חיים
• מוסר השכל  -משפט ,מפורש או משתמע ,שממצה את המשמעות הרצויה והרעיון המוסרי של
סיפור מעשה .ברבים מהסיפורים המטרה העיקרית היא העברת מוסר ההשכל וסיפור העלילה
הוא רק האמצעי.

נושאים העולים בהצגה
ממליצים בחום להתעכב עם הילדים על המושגים והנושאים שיעלו בהצגה
חזק אל מול חלש • כל אחד יכול להשפיע ולתרום • ביטחון עצמי • תכונות של שליט
אדיבות • מסירות • כוחה של חברות • ואהבת לרעך כמוך

פעילות מומלצת לפני הצפייה בהצגה
• הפנו אל הילדים את השאלה אלו משלים נוספים הם מכירים
• מילה והיפוכה – להלן רשימה של מילים המופיעות בהצגה ,בקשו מהילדים לענות
לכם מהי המשמעות של כל מילה והיפוכה:
אומץ
נמוך
גדול
חלש
מכבד
קשור
• בקשו מהילדים לתת דוגמאות לחיות המייצגות לדעתם כל מילה בטבלה ,למשל:
אומץ – אריה ,נמוך – נמלה וכדומה
• כיצד לדעתך אמור להתנהג מלך החיות?
• האם לדעתך למלך החיות יש חברים?

פעילות מומלצת לאחר הצפייה בהצגה
• אלו דמויות פגשתם במהלך ההצגה?
• האם חבריו של האריה נחלצו לעזרה כשהיה זקוק להם? מה לדעתך הסיבה לכך?
• מי נחלץ לעזרתו של האריה כשהיה זקוק לעזרה?
• האם הופתעתם כאשר העכבר הצליח לחלץ את האריה מהרשת? אם כן ,מדוע הופתעתם?
• אלו תכונות עזרו לעכבר לחלץ את האריה?
• ספרו על מקרה בו הצלחתם לעזור לחבר עם שימוש במוח ולא בכוח.
• מה מרגישים כשעוזרים למישהו אחר?
• האריה חשב שמלך טוב ,הוא כזה ששואג ומפחיד את שאר החיות ,מה דעתך על כך? האם
אתה חושב שמלך חייב להפחיד את שאר החיות על מנת שישמעו לו?
• אילו תכונות היית אתה מציע לאריה לו היית חברו והיית רוצה לעזור לו להיות מלך טוב?
• למה לדעתך צחק האריה על העכבר?
• לו היית אתה האריה ,כיצד היית מתנהג אל העכבר?
• האם אתה מכיר את הביטוי "אל תסתכל בקנקן אלה מה שיש בו"? מה לדעתך הקשר בינו
לבין ההצגה?
• לאחר ששוחחתם על המושג "מוסר השכל" ,מה לדעתכם המסר העולה מן ההצגה?
בחרו את התשובה הנכונה:
א .החזק תמיד מנצח
ב .לא כדאי לזלזל בחלשים ,אין לדעת מתי וכיצד יוכלו להועיל
ג .אם אתה רואה רשת ,תברח ממנה
ד .אם אני חובש כתר ,משמע אני מלך
• השלימו את החסר:
מי החזק?

מי החלש?

בחלק הראשון בהצגה
בחלק השני בהצגה
המלצה למשחק" :הכתר עובר"..
הושיבו את הילדים במעגל ותנו לאחד
מהילדים את הכתר שהשאיר לכם אריק
האריה במתנה ,על אותו הילד לחשוב על
תכונה שיש לילד מימינו שיכולה להפוך אותו
להיות מלך טוב.
"אתה יכול להיות מלך טוב כי"....
הילד שהוכתר מעביר את הכתר לילד
מימינו ,כך שכל אחד מהילדים זוכה לחבוש
את הכתר.
המשמעות היא :שבכל אחד ואחד מאיתנו
קיים מלך.

המלצה למשחק" :המלך אמר"..
הושיבו את הילדים בחצי גורן כאשר
אחד הילדים חובש את הכתר ואומר...
"המלך אמר) "...לדוגמא לעמוד על רגל
אחת ...וכדומה(.
תנו לכל ילד שיחפוץ בכך ,את הזכות
לעמוד ולהרגיש מלך.

