
הצעות לפעילויות מתמטיות בגן

חג פורים

ראד'גמיכל 

מדריכה ארצית במתמטיקה

האגף לחינוך קדם יסודי



חודש אדר–לוח שנה 

באדר יוצאים להודיע  ' בא. סימון בלוח השנה מתי חודש אדר נכנס•
".  משנכנס אדר מרבין בשמחה: "לכולם

:  עם הילדים תחפושת מצחיקהציבעונייםמכינים מעיתונים וסרטים •
יוצאים  . חצאית עם רצועות נייר, גלימה, סרט גדול על הראש

.להודיע לגן השכן או להורי הגן בסוף היום כי חודש אדר נכנס

".משנכנס אדר מרבין בשמחה"בליווי השיר •

כדאי להתבונן עם הילדים בלוח השנה ולדבר על  –' השנה אדר ב•
.עיבור השנה



שירי הומור–מבוא לחג 

אורן תורן  •

ציפורן זרח תרח על הגורן  ציפאורן תורן 

?מתושלח על ההר מי נשאר 

שפיציקאיציק •

חּוט ָומחט  שּפיציקאיציק 

!  רּוץ ָהֵבא לי דבש צלחת

שבילי שבילָך, בִּ ,  בִּ

...ארבע, אחת שתיים שלֹוש

.השירים מתאימים למניית ילדים באופן הומוריסטי



מושגים גיאומטריים בפורים

ניתן להדגים לילדים את הגלילה של –גליל –מגילת אסתר •
. המגילה ואופן הקריאה בה

גליל נייר טואלט  : שפה דבורה•

גוף המורכב משני עיגולים חופפים  –גליל : הגדרה גיאומטרית •
ומכל הקטעים המחברים עיגולים  , המונחים במישורים מקבילים

.אלה

ההגדרות מתוך מילון מונחים בגיאומטריה



מושגים גיאומטריים בפורים

חרוט ישר–כובע ליצן •

חרוט שבו הקטע המחבר את –חרוט ישר : הגדרה גיאומטרית•
.אל מרכז העיגול מאונך למישור העיגולהקודקוד

ההגדרות מתוך מילון מונחים בגיאומטריה



בנייה חופשית של ארמון אחשורוש היא אפשרות המבוססת על היכולת •
מה שהילדים קלטו מתוך הסיפור כפי שסופר והדמיון של  , ההתפתחותית

[תוספת ציוד רלוונטי].  הילדים

בנייה מכוונת בעקבות חקר של ארמון אחשורוש כפי שהפרטים באים לידי  •
...עדויות ארכיאולוגיות, ביטוי במגילת אסתר

בניית ארמון אחשוורוש



תכנון בנייה

סירטונים, תרשימים, צילומים, סיור וירטואלי במוזיאון, עיון במגילה•
עשויים לתרום לסרטוט הארמון שבעקבותיו הוא יבנה

ומרדכי יושב בשער המלך



הפיל פור–חשבון 

בחפירות הארכיאולוגיות נמצאו  

.שעל צידיהן היו רשומים סימנים, עשויות אבנים" קוביות גורל"

.  עובדה המוכיחה את מנהג הפרסים לערוך גורלות

מופיע  " פור"הראו הממצאים הארכיאולוגים העדכניים שהשם , כמו כן

(שהייתה השפה הדיפלומטית בתקופה ההיא)בלשון האכדית " גורל"בהוראת 

2-תקופת הברזל ה, עצם, אבני משחק



מרכזים מתחלפים בגן

הקמת דוכן איפור•

.בגדים ואביזרים: הקמת חנות תחפושות•

מסוגים שונים בשימוש חוזר: חנות לרעשנים•

מביאים לגן תחפושות ישנות וילדים  : תן-שוק קח–פינת החלפות •
.יכולים לקחת כרצונם

.דוכן למכירת אוזני המן•

.דוכן לאריזת משלוחי מנות•



מספרים בפורים

"הודו ועד כוש"מדינות מ127

12-חודש אדר הוא החודש ה12

עשרת בני המן10

שני סריסים–ותרשבגתן 2

שבעה ימי משתה7

מספר ימי המשתה180

חצי המלכות½          

צום שלושת הימים3

אדר חל ליל פורים( ג"בי)13-ב13

אמה50גובה העץ 50



הכנת משלוח מנות

.  תכולה אחידה, אריזה שכל ילד מכין–משלוח בשימוש חוזר •
.האריזה שונה בקישוט שלה

מדביקים ספרה על כל  –הגרלת משלוח מחבר -הטלת פור •
כל ילד  . משלוח ומכינים פתקים עם מספרים ומכניסים לכובע גדול

.מגריל משלוח של חבר



הכנת אוזני המן



הכנת אוזני המן

.כדאי לזמן לילדים מתכונים שונים של אוזני המן•

?  מצרכים. )ניתן לשוחח עם הילדים על הבדל בין המתכונים•
(ועוד? כלים? כמויות

לאחר שנתנסה בהכנת אוזני המן נאפשר לילדים לכתוב את  •
.המתכון בעצמם בדרך הייצוג בה יבחרו



תהלוכה-עדלאידע

מי  . היישוביתהעדלאידעניתן לשוחח עם הילדים על תהלוכת •
(מספר סודר)? מי האחרון? מי במקום השני? בראש התהלוכה

אשר עוברת  העדלאידעניתן להכין מפה המתארת את מסלול •
'וכו? מה נקודת הסיום? מהי נקודת ההתחלה. ביישוב שלנו



חג פורים שמח


