
 בס"ד

 2פוטי פעילות מספר  הצגה

 ההצגה מלווה בציור של המסע ובדמויות.

בוקר חדש הגיע ופוטי שלנו יוצאת שוב להרפתקה , היום היא מחליטה ללכת למקום לא כל 

כך מוכר, לנסות לגלות וללמוד דברים שהיא עוד לא יודעת.. יוצאת מהבית עם תרמיל גדול 

מוכרים מלא בהפתעות ומרגישה מוכנה לכל המשימות.. צועדת בשבילים, חלקם קצת 

ופתאום היא מוצאת את עצמה במקום בלי שום שלטים וסימונים. מסתכלת למעלה, למטה 

 וגם לצדדים, ומבינה שהיא קצת אבודה בין המון הרים ואבנים..

פוטי שלנו לא מתייאשת ומחליטה שהיא מתאמצת, בודקת כל אבן, מנסה לגלות אולי 

מתרחקת ופתאום מולה היא מגלה אגם מסתתר לו איזה סימן שיעזור.. הולכת והולכת, ממש 

 ענק שמפריע לה בדרכה..

: מה אעשה? לאן אמשיך מפה? אולי מסביב? אולי צריך לשחות? אבל אני קטנה  פוטי

 ולשחות באגם כל כך גדול זו סכנה.

פוטי שלנו שבטח אתם כבר מכירים, לא מתייאשת אפילו לא לכמה רגעים.. מחפשת מסביב 

 לא תאמינו מי הופיע!! ---יגיע ופתאום  אולי מישהו מוכר במקרה

 : ברווזזזזזז!!! מה אתה עושה פה? בשבוע שעבר ניפגשנו במקום ממש שונה!! פוטי

 : כאן אני גר, באגם היפיפה הזה. ומה את עושה פה? לא ידעתי שהאגם קרוב לביתך.. ברווז

 –דתי את הדרך : הוא לא קרוב כ"כ לבית שלי.. החלטתי לצאת להרפתקה חדשה, ואיב פוטי

יש בו גלים חזקים ,אין  –אני לא מסוגלת לחצות את האגם הגדול והמפחיד הזה.. וגם תראה 

 סיכוי שאצליח להגיע בשלום לצד השני..

זה נכון שיש גלים חזקים, אבל האגם יכול להירגע אם תשתמשי בצורה טובה במים  : ברווז

 שלו

 : מה הכוונה?  פוטי

פשר לצחצח את השיניים.. ואחרי שתהיי נקייה והריח מהפה שלך : מהמים של האגם א ברווז

אוכל לסחוב אותך על הגב שלי ולהשיט אותך בצורה בטוחה באגם עד לצד  –יהיה נעים 

 השני.. מה את אומרת על הרעיון שלי?

 : נהדר!! יש לך במקרה מברשת שיניים לתת לי?פוטי

 הברווז נותן מברשת שיניים לכל הילדים 

 ראשונה צחצוח שיניים עם הילדים.*משימה 

 יופי ילדים, בזכותכם ובזכות הברווז והאגם פוטי הצליחה לעבור לצד השני!

 לא תאמינו במה היא נתקלת –המסע ממשיך, פוטי לא מפסיקה ללכת ופתאום 

כדי להמשיך את הבית  ק ,הכי גבוה שהיא ראתה מעולם ועליו היא צריכה לטפס-נ-הר ע

 .לחפש

  –שהיא די קטנה ,עומדת לבדה ולא מבינה פוטי שלנו, 

: איך אני אצליח לטפס על הר כזה גבוה? יש לי רעיון! אולי אחפש פה באזור משהו  פוטי

 שאוכל לבנות בעזרתו מכשיר שיעלה אותי בשלום לפסגת ההר.

 חיפשה וחיפשה ולבסוף מצאה חתיכת פלסטלינה, די גדולה שהייתה מונחת ממש לידה.

אני יכולה לבנות מהפלסטלינה הזאת מכונית שתעלה אותי למעלה בקלות!! רק : וואו,  פוטי

עלי להזדרז כי עוד מעט השמש שוקעת והלילה יורד, ונראה לי שפה לבד בחושך אני די 

 אפחד..

 דק יבנו מכונית שתעזור לפוטי להגיע לראש ההר 5מחלקים לילדים פלסטלינה ומבקשים שתוך  – 2*משימה 



דק לקחת מהילדים את הפלסטלינה.. סביר להניח שהם לא יספיקו לבנות מכונית, ואז נגיד להם שגם פוטי לא  5לאחר 

 תגידו שלא באמת אפשר לנהוג עם המכוניות האלה.. –הספיקה, ואם יספיקו 

 משבוע שעבר  פוגשת פוטי את הכבשה –ופתאום מאמצע שום מקום 

ה פה? איך הגעת לאזור הזה בכלל? את גם נראית : מההההה...פוטי?! מה את עוש כבשה

 הכל בסדר איתך? –ממש מוטרדת ולא רגועה 

: וואו כבשה! זה פשוט לא יאמן, לפני רגע פגשתי את הברווז ועכשיו אותך ! האמת  פוטי

שאני כרגע די אבודה, תקועה פה מתחת להר הענקי הזה, ניסיתי להכין מכונית מפלסטלינה 

 ואני לא מצליחה לחשוב איך לטפס על ההר הזה..וזה לא כ"כ הלך.. 

: מכונית מפלסטלינה?! את באמת חושבת שזה יצליח להעלות אותך למעלה? בואי  כבשה

מה קרה לציפורניים שלך?! למה הם כ"כ  –לפה, אני אעזור לך! אבל.. אוישש, רגע רגע 

 שחורות? 

 ניסיתי להכין את המכונית והתלכלכתי.. שום דבר לא קרה. פוטי:

: אוי פוטי,  אל תגידי לא נורא, את חייבת להיות נקייה. בואי תנקי את הציפורניים שלך  כבשה

 ואז אוכל לסחוב אותך על הגב שלי עד לראש ההר.

 שר להיעזר גם בטישו..ורניים.. אפמחלקים לכל ילד קיסם אוזניים ומנקים יחד את הציפ –*משימה שלישית 

 

פרדת בחיבוק ותודה לכבשה שעזרה בשה מעלה אותה לראש ההר.. פוטי נפוטי מתנקה והכ

לה וממשיכה בדרכה.. החושך יורד ופוטי שלנו מחפשת לעצמה מקום לישון בלילה. מסתכלת 

 משום מקום פוטי מוצאת את הציפור משבוע שעבר -לכל הכיוונים.. רצה , מחפשת ופתאום 

 ! כמה אנשים מוכרים פגשתי היום. : ציפור!! אני פשוט לא מאמינה, איזה הרפתקהי פוט

: פוטי, אותך לא ציפיתי לפגוש.. כבר לילה וממש מאוחר, בואי תעלי אלי לקן, תשני פה  ציפור

 בבוקר תמשיכי במסע המעניין שלך..הלילה ו

 פוטי עולה לקן 

 לשמור על היופי הזה, הענפים לא זזים לך פה?: וואו, איזה קן מסודר, איך את מצליחה פוטי 

: זה באמת לא כ"כ קל.. וזה דורש הרבה עבודה, אבל מתאמצים כי ממש חשוב  ציפור

יום שלם ולחזור לחדר נקי  שהמקום שבו אני גרה יראה יפה, מטופח וטוב! כיף להגיע אחרי

 ומסודר

 : צודקת, אני באמת צריכה יותר להשתדל  בזה. לילה טוב! יפוט

 פוטי נשכבת כמו שהיא בקן.

פוטיייי! את נורמלית? כל השיער שלך יתמלא בזרדים ולכלוכים! חכי שאפרוס לך :  ציפור

 חבל שהשיער היפה שלך ככה יראה.. פיסת בד ועליה תניחי את הראש.

ה לה כמה חשוב לשמור על השיער נקי, הציפור מנקה את הלכלוכים שעל פוטי ומסביר

ושהיא את הנוצות שלה מברישה ומקרצפת כדי שיראו טוב ויהיה לה נעים ולאחר מכן הן 

 לילה טוב.. נרדמות..

בבוקר פוטי מתעוררת והשיער שלה נקי. הציפור מסדרת לה את השיער והן נפרדות לשלום 

ממך המון דברים חשובים , אדאג  : להתראות ציפור!! תודה רבה על האירוח.. למדתיפוטי 

 לסדר יותר את  החדר שאהיה בבית ותמיד אבדוק שהשיער שלי נקי ומאורגן!

.. את רואה את השביל פה? תמשיכי כאן ישר עד הסוף.. זו : להתראות! בהצלחה בדרךציפור

 הדרך הביתה.

ם היפים פוטי שלנו ממשיכה ללכת בדיוק כמו שהציפור אמרה לה.. נהנית מהדרך, השבילי

והרוח הנעימה.. ובסופו של דבר מגיעה הביתה.. פותחת את הדלת, בשמחה אומרת שלום 

ולא הבינו איפה היא.. נכנסת להתקלח וכמובן לא שוכחת לסרק את  לכולם שכל כך דאגו לה



השיער, לנקות את הציפורניים, לצחצח שיניים, ולסדר את החדר שאותו השאירה מבולגן. 

 נכנסת למיטה עייפה אך מרוצה מהמסע המעניין והמלמד שעברה! בלב מלא פוטי שלנו

 

   


