“קרמר החתול ישן כל הזמן”

ספר החודש

ספור ערש לפעוטות
כתב :מאיר שלו
צייר :יוסי אבולעפיה

קרמר החתול ישן כל הזמן
קרמר החתול הוא חתול י ַשנן
ישן כל היום וישן כל הלילה
ישן בבוקר ובערב נם גם.
כשהוא סוף-סוף קם
הוא תיכף נרדם...
שם הספר מכין את הקוראים לעלילת הסיפור שנבנה כסיפור ערש לפעוטות  -עד שקרמר
מתחיל לחלום והחלומות של קרמר הם שמשנים את המיקצב של הסיפור מישנוני להרפתקני
וסוער .מאיר שלו ויוסי אבולעפיה משתפים פעולה בתאור הומוריסטי ובאיורים מחייכים ולוקחים
איתם את הילדים לעולם של חלומות על אריות ונמרים וטבע שמתעורר לחיים בדמיונו העשיר
של החתול גיבור הסיפור.
בערכה זו ניתן להורים ולילדים הזדמנות לבחון את דמותו של החתול קרמר ולהרחיב את אוצר
המלים בעברית באמצעות טכניקות של קריאה פעילה תוך שימת לב לפרטים קטנים המשולבים
בספר בעיקר באיורים אשר יהפכו את הקריאה לחוויה מרתקת.
קריאה מהנה.
מאיר שלו נולד בכ”ב בתמוז תש”ח 29 ,ביולי  1948בנהלל .ילדותו עברה
עליו בנהלל ,בקיבוץ גינוסר ובירושלים .ספריו הראשונים (בעיקר ספרי ילדים)
יצאו לאור בשנת  1982וב  1988יצא לאור הרומן הראשון מפרי עטו ,רומן
רוסי ,שזכה לביקורות חיוביות .מאז הוציא לאור ספרי ילדים ורומנים אשר
זוכים להצלחה מרובה .הרומנים של שלו עוסקים בהוויה הישראלית ,מתמקדים
בעיקר בראשית ההתיישבות היהודית בארץ ישראל ,שואבים רבות מן המקורות
ומחוברים לנוף ,לטבע ולהיסטוריה של הארץ .הספר “קרמר החתול ישן כל
הזמן” הוא חלק מסדרה שגיבורה הוא קרמר.
יוסי אבולעפיה ,סופר ומאייר של ספרי ילדים ,גרפיקאי ,קריקטוריסט ,במאי ותסריטאי סרטי
אנימציה.

מוכנים לצאת להרפתקאה למצוא סודות שמוחבאים בדפי הספר?
הזמינו את הילדים לדפדף איתכם וציינו שהספר הוקדש לשתי ילדות .מצאתם? מה שמותיהן?
מה הן עושות לקרמר החתול? האם הצליחו במשימה?

קרמר החתול אוהב לישון בכל מצב ובכל עונה -

בואו נמנה ביחד את ארבע עונות השנה.
התבוננו בציורים הבאים ונחשו מהי העונה בה קרמר ישן.

• אנו יודעים כי זוהי עונת ה
כי

• אנו יודעים כי זוהי עונת ה
כי

• אנו יודעים כי זוהי עונת ה
כי

• אנו יודעים כי זוהי עונת ה
כי

שינה מתוקה

מה בין שינה לממתק? למה אומרים שינה מתוקה?
האם תוכלו למצוא בסיפור מלים נרדפות ודומות הקשורות לשינה?
קרמר ממשיך לישון בשלווה בכל מקום ובכל מצב – האם תוכלו למנות ביחד את כל
המקומות? היכן עוד חתולים בפרט ובעלי חיים בכלל יכולים לישון? היכן אתם אוהבים לישון
בנוסף למיטה? מהו המקום המוזר ביותר בו נרדמתם?

שינה וחלומות

מה קורה כשאנחנו ישנים? אנחנו גדלים ,המוח שלנו נח אבל אנחנו גם חולמים .בואו נשתף
בחלום שהיה לנו לאחרונה .להורים זו הזדמנות מצויינת לשוחח על פחדים ועל “חלום בלהות”
ולהרגיע חששות.
החתול הישנוני אינו נח לרגע בעולם הדמיוני שיצר בחלומו אבל גם כשהוא עצל וישן נוכל
למצוא הרבה מילים המתארות פעולות .בואו נכתוב ביחד את כל הפעולות שהוא מבצע כגון:
אורב ,מפהק ,נוהם ,מתחבא ,מנמנם ,שואג ועוד...

איורים נסתרים:

יש איורים רבים שמוסיפים על הכתוב .לדוגמה :העכברים הם פרי יצירתו של המאייר והם
מלווים את החתול מתחילת הספר ומעניקים רובד נוסף לסיפור המרכזי .חפשו בכל הספר,
כולל הכריכות הפנימיות ,מה עושים העכברים וספרו את הסיפורים שלהם עם הילדים.

משפחת החתוליים:

אריה ,טיגריס ,צ’יטה ,פומה ,פנתר וחתול
האם ידעתם שאריות ,ברדלסים ונמרים היו נפוצים בעבר בארץ ישראל? כיום השניים
הראשונים כבר נכחדו ונמרים בסכנת הכחדה.

יצירה

הכנת לוכדי חלומות
לוכד החלומות ,מקורו באגדה על אשת-עכביש שטוותה “לוכד חלומות” ותלתה אותו מעל
עריסות התינוקות .חלומות רעים היו אובדים ברשת ואילו החלומות הטובים היו מוצאים דרכם
לנוצות ומשם מטפטפים ברכות על מצחם של הילדים הישנים.

החומרים הדרושים:

• חישוק מתכת או עץ
• סרט עור (חמישה מטרים מספיקים לחישוק דק ברדיוס  25ס”מ)
• מחט עבה
• מספריים
• סרטי סאטן ותחרה לקישוט
• נוצות צבעוניות
• חוט כותנה (כחמישה מטרים)

אופן ההכנה:

• לפפו את חוט העור סביב החישוק עד שיהיה עטוף
לגמרי .חשוב לשמור על הידוק לאורך כל הדרך ולקשור
בסיומת.
• כדי ליצור את הרשת הפנימית ,קחו את חוט הכותנה
וצרו ממנו כדור נוח לעבודה .מקמו את מעגל הלולאות
הראשון ,וממנו התחילו להשחיל חשוב מאוד לשמור על
מתח החוט לכל אורך הדרך.
• במעגלים הפנימיים אשר הולכים ונעשים קטנים ,ניתן
להיעזר במחט עבה .בסיום יש לחזק ולקשור.
• כשהקורים מוכנים ,קשטו את הלוכד עם סרטי בד,
תחרה ונוצות.

קישורים
משפחת החתוליים האצילים
נשיונל ג’אוגרפיק חתולים גדולים
סרטון על הכנת לוכד חלומות
שירי ערש ב “הופ”

Book of the Month
Kramer the Cat Sleeps all the Time
A bedtime story for toddlers
Written by: Meir Shalev
Illustrated by: Yossi Abolafia

Kramer the cat sleeps all the time
Kramer the cat is a sleepy cat
He sleeps all day and sleeps all night
Sleeps in the morning, and in the evening as well
When he finally wakes up
He immediately falls back asleep...
The name of the book prepares the reader for the story, which was written as
a bedtime story for toddlers - until Kramer starts dreaming, and those dreams
are what shift the tempo of the story from sleepy to adventurous and exciting.
Meir Shalev and Yossi Abolafia collaborate in a humorous story with wonderful
illustrations, opening an imaginary world where our protagonist, the sleepy cat,
dreams of lions and tigers, and nature that springs to life.
In this kit, parents and kids will have the opportunity to examine Kramer the
Cat’s character and expand their Hebrew vocabulary using active reading
techniques. Pay attention to the little details incorporated in the book, especially
in the illustrations, which will make reading the book a fascinating experience!
Happy reading!

Meir Shalev was born on July 29, 1948, in Nahalal. He spent his childhood

in Nahalal, Kibbutz Ginosar, and in Jerusalem. His first books (mainly children’s
literature) were published in 1982, and his first novel, The Blue Mountain
(Roman Russi), which gained positive reviews, was published in 1988. Since
then, Shalev has published very successful children’s books and adult novels.
His novels deal with the beginning of the Jewish settlement of Israel, draw from
Israeli sources, and are connected to the landscape, nature, and history of the
country. The book “Kramer the Cat Sleeps all the Time” is a part of a series
whose protagonist is Kramer.

Yossi Abolafia is an author and illustrator of children’s books, a graphic artist, caricaturist,
and animated film screenwriter.

Ready to begin our adventure and find secrets hidden in the book?
Invite the kids to turn the pages with you.
The book was dedicated to two girls.
Have you found them? What are their
names? What do they do to Kramer the
Cat? Have they succeeded in their task?

Kramer the Cat loves to sleep in every situation and every season Let’s count the four seasons of the year together.
Look at the following illustrations and guess which season Kramer is sleeping in.

• We know that this is the season
because

• We know that this is the season
because

• We know that this is the season
because

• We know that this is the season
because

Sweet Dreams

What does sleep have to do with sweets? Why do we say Sweet Dreams?
Can you find words in the book that are synonyms or have something to do with
sleep?
Kramer keeps sleeping calmly in any place and any situation - can you count all of
the places he sleeps? What other places can cats particularly, and animals in general,
sleep? Where do you like to sleep that isn’t your bed? What is the strangest place you
fell asleep?

Sleep and Dreams

What happens to us when we sleep? We grow, our mind rests, but we also dream.
Let’s share a dream we had recently. For parents, this is a great opportunity to talk
about fears and “nightmares” and to calm anxieties.
The sleepy cat doesn’t rest for a moment in the imaginary world he created in his
dream, but we can find many words that describe his activities even when he’s lazy
and sleeping. Let’s write descriptive words that depict all of the activities he does,
such as:
Ambush, yawn, growl, hide, nap, rawr, and more...

Hidden Illustrations:

There are many illustrations in the book that add to the written words. For example:
The rats are a creation of the illustrator, and they follow the cat from the beginning
of the book, adding another layer to the main story arc. Search for the rats
throughout the whole book, including the inner bindings, and tell their story with the
kids.

The Cat Family:

Lion, Tiger, Cheetah, Puma, Panther and Cat
Did you know that lions, cheetahs and tigers were common in Israel’s past? Today the
first two are already extinct, and the tigers are endangered.

Creative activity

Make a Dreamcatcher
The dreamcatcher’s origins come from a folktale about a spider-woman who wove
a “dreamcatcher” and hung it over babies’ cribs. Bad dreams would get lost in the
web, and good dreams would find their way through the web to the feathers and
filter down softly on sleeping kids’ foreheads.

Materials:

• A wood or metal hoop
• A strip of leather (16 feet should be enough for a
thin hoop about 10 inches in diameter)
• A thick needle
• Scissors
• Satin ribbon, and lace for decoration
• Colorful feathers
• Cotton string (about 16 feet)

Preparation:

• Loop the leather strip around the hoop until it’s
completely covered. It’s important to keep it tight
all along the way and tie it off.
• To create the inner web, take the cotton string
and make a ball that’s easy to work with. Place the
first circle of loops as shown, and continue looping
the string. It’s important to keep the string tight all the way.
• As the inner circles become smaller and smaller, you can use the thick needle.
When you’re finished, tighten and tie off.
• When the web is ready, decorate the dreamcatcher with ribbon, lace, and
feathers.

קישורים
The Noble Cat Family
National Geographic Big Cats
A video for making a dreamcatcher
Lullabies on “Hop” (Israeli children’s tv channel(

