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דבש וחלב תחת לשונך
בכל הבתים מתארגנים לחג מתן תורה.. מוצרי החלב מציפים את החנויות וכל עקרת בית מתהדרת במתכון של עוגת 

הגבינה הכי טובה לכבוד חג השבועות.

זה הזמן לשלב את הילדים בהכנות לחג ולאחר שמסבירים להם את מהות המנהג לאכול מאכלי חלב, מכינים איתם 
עוגת גבינה ללא אפיה.

נוהגים בחג השבועות לאכול מאכלי חלב.

מהם מאכלי חלב? אילו מאכלי חלב יש לכם במקרר? מי אוהב לאכול מאכלי חלב ומי לא כל כך?

מאכלי חלב הם בריאים, יש בהם חלבון וסידן, הם מחזקים את העצמות ואת השיניים.

במתן תורה עם ישראל למדו שאסור לאכול מאכלי בשר וחלב ביחד ולכן היו צריכים להכשיר את כל הכלים. ועד שהם 
יכשירו אותם אכלו רק מאכלי חלב.

פעילות ומשחק
 המלמד יניח על הרצפה שני חישוקים גדולים או יחצה את החדר לשניים עם סרט דבק חשמל.

 צד אחד בשרי וצד שני חלבי.

המלמד יכריז על מאכל. אם הוא חלבי יקפצו הילדים לצד החלבי ולהפך. והילדים יכריזו בקול "חלבי"/ "בשרי"

דוגמאות למאכלים: פיצה, קציצה, חלב, שוקו, שניצל, פסטרמה, נקניק, לבן, מעדן, ארטיק, עוגת גבינה, עוף, טשולנט, 

פעילות חשבונית
מצורפת עוגה. גיזרו לפי הקווקוים, הדביקו את חלקי העוגה על הצלחת והדגימו לילדים את הסיפור

אמא הכינה עוגת גבינה טעימה לכבוד חג השבועות.

היא הניחה אותה במקרר בעוגה היו 6 פרוסות

הגיע מוישי וטעם רק פרוסה אחת- כמה נשאר?

הגיע יענקי וטעם רק פרוסה אחת- כמה נשאר?

הגיע חיים וטעם רק פרוסה אחת- כמה נשאר?

באה שרהלה וטעמה רק פרוסה אחת- כמה נשאר

בא אבא וטעם רק פרוסה אחת- כמה נשאר?

באה אמא ראתה- רק פרוסה אחת נשארה טעמה, נהנתה ,

ולשבועות הכינה עוד עוגה....

פעילות פונולוגית
במשפחת כהן חמישה ילדים. כל ילד אוהב מאכל חלבי אחר לפי האות הראשונה של שמו:

לוי אוהב- לבן

מיכאל אוהב – מעדן

חיים אוהב לשתות- חלב

גבריאל אוהב- גבינה

ברוך אוהב- בלינצ'ס

אפשר להמשיך באותה הדרך עם שמות ילדי הגן- כל ילד יגיד מאכל שמתחיל באות הראשונה של שמו.
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העשרת שפה
מגוון של טעמים- שיר פעילות על שיתוף פעולה 

אמא מכינה

במטבח, עוגת גבינה

וכל האחים

לעזור שמחים

בקערה גדולה

שמנת וגבינה

וכל אח ואח

טועם אומר – האח!

אח אחד הוסיף סוכר

ומעט חלב קר

טעם כדי לבדוק

יותר מידי מתוק

אח שני שם מלח

ושתי כפות של קמח

ערבב בלי לנוח

טעם- מידי מלוח

אח שלישי שפך 

שמן זית זך

טעם ,מיד אמר

יותר מידי מר

ועוד אח אחרון

הוסיף כף מיץ לימון

טעם מה עוד נחוץ

יותר מידי חמוץ

אז אמא ערבבה

הוסיפה עוד גבינה

ובמקום עוגה

יצאה לה פשטידה!!

פעילות חווייתית

יוצרים בהנאה עוגת גבינה! )עוגת גבינה קלה ללא אפיה(

החומרים:

חבילה בסיקוויטים פתי בר 150 גרם

למלית:

קופסת גבינה 250 גרם

חצי כוס סוכר

1 סוכר וניל

קערה עם מעט חלב לטבילה של ביסקוויטים

סוכריות צבעוניות או בטעם שוקולד

הוראות הכנה:

טובלים כל ביסקוויט בקערה עם החלב מניחים ארבעה 
ביסקוויטים בשורה.

בקערה מערבבים את חומרי המלית ושוטחים על 
הביסקוויטים.

מניחים שורה נוספת של ביסקוויטים על המלית,

מניחים שוב מלית ומפזרים מעט סוכריות צבעוניות

לשמור בקרור או בהקפאה.

משחקים מצורפים
מי חסר- ביכורים- שבעת המינים גילאי 3-4

בכל כרטיס ישנם רק שישה מתוך שבעת המינים. בכל תור מוציאים כרטיס מהערימה.

הילד שמזהה ראשון מה חסר- מקבל את הכרטיס. המנצח: מי שצבר את מרב הכרטיסים

משחק חשבוני - גילאי 5:

מחלקים את קלפי המספרים 1-10 בין הילדים המשתתפים.

בכל תור, ילד מוציא כרטיס תרגיל. הילד שהוציא את הכרטיס מדביק פרחים על ההר לפי התרגיל )כדי להקל על הילדים, 
משתמשים בפרחים לפי צבע הספרות לדוגמא: הילד הוציא כרטיס ובו תרגיל: 2)בצהוב( + 4 )בורוד( מניח על ההר: 2 
פרחים צהובים ו- 4 פרחים ורודים. כל הילדים מנסים לפתור את התרגיל, הילד שבידו כרטיס התשובה- מקבל לידיו את 

הלוח ומוציא כרטיס תרגיל חדש...


