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פסח
השבוע נעסוק בחג החשוב שמתקרב, חג הפסח. "פסח" הוא מושג רחב היקף, אולם הזמן קצר עבור החומר 

העשיר שאותו המלמדים צריכים להעביר. בדפי הדרכה אלו של "מובילים" ניסינו להכניס כמה שיותר פעילויות 
מגוונות ושונות כדי להעשיר ולהעביר את הנושא הרחב של "פסח".

פעילויות מוטוריות 
משחק כדור פסחי – לוקחים כדור ומצמידים עליו כמה אותיות גדולות בצורה מפוזרת. המלמד מוסר את הכדור 

לילד, והילד שתופס בודק על איזה אות מונחת יד ימין שלו. באותה אות הוא צריך להגיד מילה הקשורה לפסח. 
לדוגמא: מ' – מצות, משה רבינו, א' – 4 כוסות, 4 בנים, ח' – חרוסת, חזרת, חמץ, חד גדיא, חג החירות וכו. ניתן 

 לשחק בריכוז במעגל, בחצר כדוגמת משחק "מסירות" וכן הלאה כיד הדמיון. 
)כדאי להחליף ולשנות את האותיות מידי פעם...(

מסלול אתגרי – המלמד ישרטט על הרצפה מסלול בעזרת דבק חשמל. לוקחים אגוזים מפלסטיק )ניתן לקנות 
בהכל בשקל( ומניחים בתחילת המסלול, הילדים יצטרכו "להוביל" את האגוז מתחילת המסלול ועד לסופו בעזרת 

מברשת. ניתן להשתמש במברשת גדולה / בינונית וכדי להגדיל את רמת הקושי אפשר להביא מברשת שיניים.

משחק "בדיקת חמץ" – המלמד בוחר ילד שעוצם עיניים ובנתיים המלמד מחביא בגן תמונות או חפצים הקשורים 
לפסח. הילדים יחד עם הרבה אומרים "חם" כאשר הילד מתקרב למקום המחבוא וכאשר הוא מתרחק אומרים לו 

"קר". ניתן לשנות את המילים "חם קר" בהתאמה לפסח, במקום להגיד חם אפשר להגיד "כשר" ובמקום להגיד 
קר אפשר להגיד "חמץ". 

משחק "חמץ ומצה" – המלמד לוקח דבק חשמל וחוצה בגן או בחצר הגן שטח ל – 2. צד אחד "חמץ" וצד אחד 
"מצה". כאשר המלמד אומר מילה הקשורה לפסח הילדים צריכים לקפוץ לצד של "מצה" ובמילים שאינם קשורים 

לפסח הילדים צריכים לקפוץ לצד של "חמץ". אפשר לעשות זאת ע"י תמונות ואביזרים.

קדש ורחץ 
מצורפים כרטיסי תמונות לכל סדר ליל הסדר. 

ככל שנחזור ונשנן יותר את סדר ליל הסדר, הילדים יחושו בליל הסדר יותר מודעים ויותר "בעניינים" לכן כדאי 
לשחק באופנים שונים עם הכרטיסים.  

אופציות למשחקים עם הכרטיסים:

 להדפיס פעמיים את הדף ולשחק משחק זיכרון 	 

לתת לילדים להעתיק את המילים ולצייר לבד ציורים מתאימים	 

מי בא אחרי? מניחים 3 כרטיסים רצופים והילד צריך למצוא את הכרטיס הבא בתור. לדוגמא: יחץ, מגיד, 	 
רחצה- והילד מוצא את כרטיס "מוציא מצה"

סדרו לפי סדר- מניחים 3 או 4 כרטיסים, שלא בסדר הנכון ומבקשים מהילד לסדר לפי הסדר הנכון.	 

מצורף דקלום ניתן להוסיף לו מנגינה כדי שהילדים יחוו ויפנימו בהנאה.

ב"קדש" מקדשים על היין.

ב"ורחץ" נוטלים ידיים.

ב"כרפס" תפו"א במי מלח מטבילים,

ב"יחץ" ל- 2 את המצה חוצים.

ב"מגיד" את ההגדה אומרים.

וב"רחצה" שוב את הידיים נוטלים.

ב"מוציא מצה" את המצה בוצעים 

ב"מרור" חזרת אוכלים.

ב"כורך" את המצה עם המרור כורכים.

ב"שולחן עורך" לסעודה ניגשים.

ב"צפון" את האפיקומן מחפשים ואוכלים.

ב"ברך" ברכת המזון בשמחה לה' מברכים.

את ה"הלל" בשירה מזמרים

וב"נרצה" שרים ולה' מודים,

כולנו מתפללים ומקווים 

שנזכה לאכול מהפסחים ומהזבחים.
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4 קושיות
שאלת הקושיות ע"י הילדים מקבלת מקום חשוב בליל הסדר ולכן כדאי מאד לחזור ולשנן עם הילדים את הקושיות 

כדי שיגיעו מוכנים וההורים ירוו נחת:(

מצורפים כרטיסים עם תמונות 4 הקושיות

רעיונות לפעילויות: מניחים על הרצפה 4 חישוקים ובכל חישוק כרטיס אחד מארבעת הקושיות.

המלמד מחלק לכל ילד חפץ או תמונה שקשורים לאחד מן הקושיות. לדוגמא: ירקות שונים מפלסטיק, מאפים, 
תמונה של מצה, כרית קטנה, תמונה של כסא, צלחת תפ"א , עלה חסה...

המלמד מכריז קושיה ראשונה- כל הילדים שיש להם חפץ שמתאים לקושיה הראשונה נעמדים סביב החישוק בו 
כרטיס מספר 1 ומדקלמים יחד את הקושיה הראשונה. וכך הלאה...

ניתן גם להדפיס לילדים את הכרטיסים המצורפים, לגזור סביב היד בצורה מדויקת להעביר בלימנציה, לחורר חור 
בכל כרטיס וליצור כעין מחזיק מפתחות אישי לילד עם תמונות הקושיות...

העשרת שפה 
חוד חידה- חידות לנושא הפסח מא' ועד ת'.

א' – אפיקומן
כל הילדים מחפשים את המחבוא,
כי במתנה יזכה מי שמוצא "אותו".

מי אני?
ב' – בני חורין

במצרים היינו עבדים
ובפסח אנחנו?

בני חורין
ב' – בני ברק

חמישה חכמים מההגדה 
את הסדר ערכו בעיר התורה,

איזה עיר?
בני ברק

ג' – גביע
לתוכי את היין מוזגים

בליל הסדר ארבע פעמים,
ובפעם החמישית לאליהו הנביא ממלאים.

מי אני?
ד' – דם

מעשרת המכות,
בגללי אפילו מים לא יכלו לשתות,

מי אני?
ה' – הגדה
בי קוראים,

את כל הניסים 
ועל יציאת מצרים מספרים

מי אני?

ו' – "והוצאתי, והצלתי..." 
ארבע לשונות 

על הגאולה מספרות 
התדעו את כולם למנות?

ז' – זרוע
בקערה אותי מניחים

את קרבן פסח איתי מזכירים
התדעו לזהות

מי זה יכול להיות?
ח' – חמץ

בחורים ובסדקים
מחפשים ומנקים

אותי מבערים
ובפסח אותי לא רואים

מי אני?
ט' – טיט

חרוסת לזכרי אוכלים
כי אותי במצרים עשו היהודים.

בין הלבנים אותי שמים
כך בפרך עבדו היהודים

מי אני?
י' – ים סוף

כמו 2 קירות המים שלי עמדו
ובתוכי בני ישראל עברו

ביבשה הם הלכו
ואילו המצרים בי טבעו

מי אני?
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כ' – כרפס
אותי במי מלח מטבילים

לזכר עבודת הפרך אותי אוכלים.
מי אני?

ל' – ליל הסדר
לילה הקדוש בשנה

יודעים כל ילד וילדה
התדעו לומר

באיזה לילה מדובר?
מ' – משה רבינו

בתיבה אותי הניחו 
ולבית פרעה אותי הביאו

ה' אותי בחר
להוציא ממצרים את העם הנבחר

מי אני?
נ' – נקי לפסח

לכבוד פסח כולם עובדים
מבריקים, משפשפים ומנקים

ועל השלט כתוב בטח-
כאן... )נקי לפסח(

ס' – סיפור יציאת מצרים
מצווה מהתורה לספר

ומהניסים והנפלאות לדבר
גם גדולים וגם קטנים

בליל הסדר אותי מספרים 
איזה סיפור אני?
ע' – עשר מכות

דם צפרדע וכינים, 
אלו עונשים שקיבלו המצרים

מי יודע אותם למנות
אלו אלו... )עשר המכות(

פ' – פרעה 
מלך רשע ואכזר

את היהודים העביד וגזרות גזר,
את היהודים להוציא סרב,
אך ה' ביד רמה אותם גאל

 התדעו מי המלך המדובר? 
צ' – צפרדעים

בכל מצרים מסתובבים
לכל מקום נכנסים

מקרקרים ומרעישים
וכולם מהם סובלים

מי הם? 
ק' – קערה

בליל הסדר באופן קבוע
מרור, כרפס וזרוע,  

גם חרוסת, חזרת וביצה,
עלי מסודרים בחדווה

מי אני?
ר- רחצה

נוטלים ידיים לסעודה 
ו"על נטילת ידיים" מברכים בשמחה

איך קוראים לי מי ידע?
ש' – שריפת חמץ

את כל החמץ מוציאים מבערים ושורפים
וזכר לא משאירים 

בצהרי היום אותי עושים
מי אני?

ת' - תיבה

בי את הצדיק הכניסה
ועל היאור אותי הניחה

מי אני?

משחקים מצורפים

השבוע הכנו 3 משחקים. משחק לכל גיל.

 המשחקים מותאמים לחלק לילדים כמשחק לכבוד חג הפסח. 
שימו לב, לכל משחק מצורפת קופסא מהודרת ודף הוראות.

רצוי מאד לשחק עם הילדים בגן את המשחקים כמה פעמים כי שיבינו היטב את ההוראות ויהנו לשחק בבית כשהם 
ה"גדולים" ויודעים להסביר מה עושים במשחקים...

גילאי 5 משחק זוגות )התאמת זוג בין מילה כתובה לתמונה(

גילאי 4 משחק זוגות "דאבל" מציאת התמונה המשותפת בין כל 2 כרטיסים

גילאי 3 תצרף התאמה חצאי תמונות

פסח כשר ושמח!


