סטודנטים כותבים :מה ילדים קטנים יכולים ללמוד מהסיפור מִיץ פֶּטֶל?
אברהם

בסרט יש הרבה חיות ,והילדים יכולים ללמוד את השמות של החיות וגם איך החיות נראות.

אלה

מיץ פטל היה לבד בבית ולא היו לו חברים .אבל כשהוא פגש את האריה והג'ירפה היה להם כיף.
אפשר ללמוד מזה שכיף להיות עם ילדים אחרים ולא להיות לבד בבית.

אריאל

ילדים קטנים לומדים שזה טוב להיות חבר של הרבה אנשים שונים .בסיפור יש חיות שונות וכולם
חברים.

אריק

הילדים לומדים שלפעמים כדאי לך להיות בשקט .זה שיעור טוב מאוד לילדים קטנים.

בנימין

ילדים קטנים לומדים שצריך לעבוד קצת אם רוצים חברים ,אבל זאת עבודה ּכֵיפית.

ברכה

בהתחלה הרעיונות של האריה והג'ירפה לא עבדו ,אבל הם לא הפסיקו והלכו הביתה .ילדים
יכולים ללמוד מזה שחשוב לחשוב קשה אם יש משהו שרוצים.

יעקב

הסרט מלמד שהאריה הוא רחב כמו שיח רחב ,והג'ירפה היא גבוהה כמו עץ גבוה.

גליה

ילדים לומדים שכשיש בעיה ,צריך לחשוב ולחשוב עד שבא רעיון טוב .אם הרעיון הראשון לא טוב,
צריך לחשוב עוד פעם ,עד שבאה התשובה לבעיה.

חיים

הסיפור מלמד את הילדים לחשוב מחוץ לקופסה .כשהאריה והג'ירפה היו צריכים להתחבא ,לאריה
היו שלושה רעיונות .בסוף הוא הבין שהוא והג'ירפה לא יכולים להתחבא ביחד.

חנה

ילדים קטנים לומדים מהסיפור להיות פתוחים לפגוש חברים חדשים .האריה והג'ירפה רוצים להיות
חברים של מיץ פטל אפילו בלי לדעת איזו חיה הוא.

יונתן

הסרט מראֶה לילדים שאפילו ילדים קטנים יכולים לחשוב ולפתור בעיות .חשוב לילדים לדעת שהם
לא טפשים ,והם יכולים לעבוד עם הראש שלהם.

יוסף

אנחנו לומדים שיש אנשים שהם שקטים ,אבל אחרי שמכירים אותם ,הם יכולים להיות נחמדים.

יצחק

ילדים קטנים יכולים ללמוד שאם הם רוצים חברים ,הם חייבים לצאת מהבית ולשחק איתם ,ואחר
כך לתת להם מיץ פטל ודברים טובים.

מרטי

ילדים יכולים ללמוד מה לעשות עם אורחים .בסוף הסרט הארנב הזמין את כל החברים החדשים
שלו הביתה ,ושם על השולחן עוגיות וסוכריות ומיץ פטל אמיתי.

רבקה

ילדים לומדים את השמות של הצבעים .הם לומדים גם על הארנב :יש לו אוזניים גדולות ,רגליים
לבנות ,וזנב.

שרה

ילדים לומדים על סבלנות .כשלאריה ולג'ירפה אין סבלנות והם צועקים ,אז מיץ פטל לא יוצא .הם
לא רואים את מיץ פטל עד שיש להם סבלנות.

