מאת :אלה כנען.

עולמנו מלא במשפחות כה רבות,
מכל המינים ומכל הצורות.
יש משפחות של אמא ואבא וכמה ילדים,
יש משפחות של ילד אחד וזוג הורים.
יש משפחות גדולות עם סבים וסבתות,
יש משפחות עם הרבה דודים ודודות.
יש משפחות שיש רק סבא אחד,
או סבתא
או דודה
או ידיד מיוחד.
יש משפחות שיש בהן רק הורה אחד,
שאוהב כפול ופעמים ובאופן מיוחד,
ולפעמים זוהי אם ,לפעמים זהו אב,
גם במשפחה מצומצמת כל ילד נאהב.
יש משפחות של שתי אמהות,
יש אמא וסבתא ולפעמים יש דודות.
יש משפחות של שני אבות,
או של אב ושל דוד,
ולפעמים זה נראה מסובך עד מאוד.
עולמנו מלא במשפחות כה רבות,
מכל המינים ומכל הצורות,
ובכל משפחה ,לא משנה מאיזה סוג,
חבל של אהבה קשור וארוג,
ובבסיס הדבק שמחבר את כולם,
זוהי אהבה שסמיכה מקשר של דם.

מטלות כתיבה ודיון
אילו סוגי משפחה מוזכרים בשיר
שלפנינו?
איזה סוגי משפחה אתם
מכירים?
לאיזה משפחה אתם שייכים?
מה מייחד את משפחתכם?
איזה אירוע מיוחד זכור לכם
במשפחתכם?
מה מקור שם משפחתכם?
מה אתם אוהבים לעשות בחיק
המשפחה?
הסבירו את חשיבות יום
המשפחה עבורכם.

מאת ַקמִ ילִ On
יֹום הַ מִּ שְׁ פָּ חָּ ה נֹוקֵ ש עַ ל הַ דֶּ לֶּת
ַבגַן שֶּ לָּנּו בִּקְׁ שּו מֵ הַ יְׁלָּדִּ ים
תְׁ מּונָּה שֶּ אֶּ ת כ ֹּל הַ מִּ שְׁ פָּחָּ ה כֹו ֶּללֶּת
וְׁגַם לְׁסַ פֵר מַ ה אֶּ ְׁצלֵנּו אֹוהֲ בִּים
יּובַל ,גָּאי ָּה תָּ מִּ יר ו ְׁאֶּ לְׁעָּ ד
הֵ בִּיאּו תְׁ מּונֹות עִּ ם ַאחִּ ים ,אִּ מָּ א ,אַ בָּא
אֶּ לְׁעָּ ד הֵ בִּיא גַם שֹוקֹולָּד
ַארבַע
כִּי הּוא גָּדֹול ,כִּמְׁ עַ ט בֵן ְׁ
ירה הֵ בִּיָאה שְׁ תֵ י תְׁ מּונֹות
שִּ ָּ
עִּ ם אִּ מָּ א ְׁלבַד ו ְׁעִּ ם אַ בָּא ְׁלבַד
כִּי הֵ ם ג ִָּּרים בְׁדִּ ירֹות נִּפ ְָּׁרדֹות
וְׁי ֵש לָּּה צַעֲ צּועִּ ים בְׁכ ֹּל ַאחַ ת
בַתְׁ מּונָּה שֶּ ל דִּ ין י ֵש שְׁ תֵ י אִּ מָּ הֹות
ו ְׁהּוא אֹומֵ ר שֶּ יֵש לֹו שְׁ תַ י ִּם
מַ אי ָּה הֵ בִּיָאה תְׁ מּונָּה ַרק עִּ ם אַ בָּא
כִּי סִּ ְׁפ ָּרה שֶּ אִּ מָּ א שֶּ לָּּה ְׁבגַן-עֵ דֶּ ן בַשָּ מַ י ִּם
אֶּ ְׁצלֵנּו י ֵש אֹותִּ י ו ְׁאֶּ ת אִּ מָּ א
לָּקַ חְׁ תִּ י תְׁ מּונָּה מֵ הַ קַ י ִּץ מִּ זְׁמַ ן
שֶּ סַ בְׁתָּ א ִּצלְׁמָּ ה שְׁ נִּיָּה לִּפְׁ נֵי
שֶּ כִּמְׁ עַ ט הִּ חְׁ לַקְׁ תִּ י לְׁתֹוְך הָּ אֲ גַם

חָּ שַ בְׁתִּ י עַ ל הַ מִּ שְׁ פָּ חָּ ה שֶּ לִּי הַ קְׁ טָּ נָּה
ּומַ ה לְׁסַ פֵר שֶּ אֶּ ְׁצלֵנּו אֹוהֲ בִּים
קֹורקִּ ינֵט ַב ִּגנָּה
אּולַי ִּלנְׁס ֹּעַ עַ ל ְׁ
אֹו לְׁשַ חֵ ק בְׁחָּ ָּרבֹות שֶּ ל אַ ב ִּ
ִּירים
ו ְָׁאז נִּ ְׁזכ ְַׁרתִּ י בַתֹופֶּ סֶּ ת
שֶּ אֲ נִּי מְׁ שַ חֵ ק עִּ ם אִּ מָּ א בִּשְׁ נַי ִּם
כְׁשֶּ אֲ נִּי ֵ
בֹורחַ לַמִּ ְׁרפֶּ סֶּ ת
ו ְׁהִּ יא מְׁ ִּרימָּ ה אֹותִּ י עַ ד לַשָּ מַ י ִּם
ו ְׁאֹומֶּ ֶּרת שֶּ אֹוהֶּ בֶּת אֹותִּ י יֹותֵ ר מִּ ֻּכלָּם
ו ְָׁאז הִּ יא מְׁ חַ בֶּקֶּ ת חָּ זָּק אֶּ ת ֻּכלִּי
ו ַאֲ נִּי שָּ מֵ חַ הֲ כִּי בָּעֹולָּם
ז ֹּאת הַ מִּ שְׁ פָּ חָּ ה הַ קְׁ טָּ נָּה שֶּ לִּי.

מטלות כתיבה ודיון
אילו סוגי משפחה מוזכרים בשיר
שלפנינו?
לאיזה משפחה אתם שייכים?
מה מייחד את משפחתכם?
מה אתם אוהבים לעשות בחיק
המשפחה?
הסבירו את חשיבות יום המשפחה
עבורכם.

מאת :יהושע צפריר

יש דברים מרובים חשובים בעולם,
החשוב מכולם הוא ביתו של האדם.
וכמו שאדם מאדם הוא שונה,
כך שונים הבתים שאותם הוא בונה.
יש בית שהוא מבצר על ההר,
יש בית והוא כארמון מפואר.
אך לא העיקר הוא ארמון הוא ביקתה,
החשוב הוא הבית שבנית אתה.
כי בית אינו רק אבנים וקירות,
כי בית אינו רק צריף של דירות.
כי בית אינו סתם מבנה של בטון,
כי בית מעניק הרגשת ביטחון
מטלות כתיבה ודיון

כי בית הוא פרח שולחן או מפה,
כי בית הוא ילד ,רעיה מצפה.
כי בית הוא גג ופינה חמימה,
וברית כרותה בין אדם לאדמה.
יש בתי עשירים העולם כסף רב,
ארמונות נוצצים מצופים בזהב.
ארמונות נוצצים הנראים כמעשי אומנות,
אך הבא לתוכם מרגיש ריקנות
על כן חשוב להזכיר ולזכור,
כי על בית צריך להגן ולשמור.
כי רבים דברים יקרים בעולם,
אך אין כה יקר כביתו של אדם.

מה למדתם מהשיר שלפניכם?
אילו סוגי בתים מוזכרים בשיר?
הסבירו את חשיבותו של הבית
למשפחה.
באיזה בית אתם גרים? תארו.
כיצד אתם שומרים על ביתכם?
הסבירו.

מאתר :יורם טהר-לב

זה התחיל משני הורים
עליזים וצעירים
שהולידו בשבילי את המשפחה שלי
וכשיש לי מסיבה
רק תביטו מי שבא
סבא בא אבא בא
אריה מכפר סבא בא
בא ברוך  -ברוך הבא
עם דודה  -דודה רבה
סבא בא ,אבא בא

המשפחה
שלי

גם הסבתא יבבא
אהלן ומרחבא
מי שבא ברוך הבא.

מטלות כתיבה ודיון
מה למדתם מהשיר שלפניכם?
תארו את שלבי היווצרות המשפחה.
מי מגיע למסיבה?
איך כל מוזמן מתקבל במסיבה?
איזה מסיבה חגגתם לאחרונה? ספרו
מי היה ואיך היה.

