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ראש השנה
התחלנו שנה חדשה בסיעתא דשמיא. מלאים בצפיה ותקווה להשקיע במלאכת הקודש.

בגן, הילדים כבר נרגעו, השתלבו, למדו את כללי המשמעת וסדר היום ומתחילים להתכונן לראש השנה.

 השבוע נלמד על חזרה בתשובה,  חרטה, סליחה מה’ וסליחה מהחבר, נלמד מהי חרטה נקבל קבלות טובות
ונבקש מה’ בקשות טובות לשנה החדשה.

חזרה בתשובה- סיפור ומבצע
נספר על יוסי שהוא ילד שובב. בבית הוא לא שומע בקול אמא. אינו מוכן ללכת לישון בזמן, בבוקר הוא קם מאוחר 

ובוכה כשאמא מלבישה אותו, בגן הוא עייף ולפעמים רב עם חברים.

המלמד סיפר לילדים שלפני ראש השנה אפשר לחזור בתשובה. “כל ילד שהתנהג לא כל כך יפה יכול לתקן את 
מה שהוא עשה, לחזור בתשובה ולהתנהג נפלא” אמר המלמד. יוסי החליט בלב שלו לשמוע בקול אמא ללכת לישון 

מוקדם ואז כל היום שלו יראה טוב יותר ושמח יותר.

יוסי ביקש מאמא שתעזור לו להתנהג יותר טוב. אמא הכינה לו לוח של מבצע:

והדגבאהיום בשבוע

יוסי הולך לישון בזמן

יוסי אוסף משחקים

יוסי תמיד בשמחה:(

כל יום אמא ליוסי שמה מדבקה

ויוסי מרגיש ממש נפלא

בסוף השבוע לכבוד שבת המלכה

אמא תקנה ליוסי הפתעה

כך עבר שבוע ועוד אחד ויוסי מרגיש ממש

ילד יהודי טהור וצדיק- כמו חדש!

חרטה- הכרות עם הרגש
המלמד לוקח חתיכה של פלסטלינה ויוצר ממנה שבלול-חילזון. 

שימו לב ילדים רציתי ליצור מהפלסטלינה  שבלול. ויצא לי שבלול נחמד עכשיו אני מתחרט ורוצה ליצור משהו אחר. 
כדור. אני מגלגל את השבלול לכדור ופתאום מתחרט  ומנסה ליצור דבר אחר- צלחת.... תפוח ואולי רימון.. אפשר גם 

שופר. אני מתחרט ומשנה את הצורה כל פעם למשהו אחר.

גם בבית ולפעמים בגן ילד מתחרט.

קרה לכם פעם שהרגשתם חרטה על משהו?

מה מרגישים? איזה חבל שעשיתי את זה. אני רוצה לעשות משהו אחר...

שיר החרטה: )באצבעות(
חמישה ילדים קפצו על הספה )היד השניה היא הספה וכל פעם מקפלים אצבע אחת(

ילד אחד נפל וקיבל מכה
אמא הזכירה וגם הזהירה
מי שקופץ בסוף מתחרט

ואז- ארבעה ילדים קפצו על הספה
ילד אחד נפל וקיבל מכה וכו’

ובסוף, אחרי שכל הילדים “נפלו”:
כל הילדים מתחרטים

סליחה מאמא מבקשים
ועל הספה יפה יושבים
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קבלה טובה- פעילות באורינות
כולנו רוצים 

להיות חרוצים

קבלה טובה 

לשנה טובה

בתשובה נחזור

וה’ יעזור!

המלמד לוקח כדור ומדביק עליו אותיות א’- ב’ במדבקות.

הילדים יושבים במעגל וכל פעם המלמד זורק לילד אחר. הילד תופס ונוגע באות. וחושב על קבלה טובה שמתחילה 
באות הזאת )אפשר לפני כן לשוחח על סוגים שונים של קבלות טובות ולתת לילדים דוגמאות(

א-אוהב את החברים, ב-ברכה בקול רם, ג- גומר מהר לאכול, ד- דיבורים יפים ונעימים, ח- חרוץ, ט- טוב לב י- ילד שמח

וכן הלאה

בגילאים צעירים יותר אפשר שהמלמד יגיד בקול קבלה ומי שמבטיח להיות חרוץ הוא זורק לו את הכדור. מי שמבטיח 
לברך בקול מקבל את הכדור וכו’.

כמובן להדגיש לילדים שאנחנו מקבלים קבלות בלי נדר... ולהסביר בפשטות שאנחנו נשתדל מאוד מאוד לקיים את 
הקבלה ונבקש מה’ שיעזור לנו להיות טובים יותר!

איחולים לשנה טובה- פעילות בשפה ולשון
המלמד יניח חפצים שונים. והילדים יצטרכו לנסח איחולים לפי הציורים

מכונית- שתיסע לשלום

דבש- שתהיה לך שנה מתוקה

ספר- שתלמד לקרוא היטב

מספריים- שה’ יגזור גזרות טובות

סיר של אוכל- שאף פעם לא תהיה רעב

בנוסף מצורפים כרטיסים של איחולים שונים, ניתן לתת לילדים להעתיק איחולים על דפים ולשלוח לחברים/ להורים...

פעילות בכתיבה
ניתן לתת לילדים להעתיק ברכות על כרטיסי ברכה להורים, לסבא ולסבתא ולחברים. לילדים גדולים יותר ניתן לתת 

לכתוב על פי השמיעה.

מצורפים כרטיסי ברכה להדפסה. +הוראות לקיפול מעטפה

משחקים מצורפים
גילאי 3 -  ממלאים את הקופה לפי צבע.

כל ילד מקבל קופת צדקה בצבע שונה. מניחים את כל המטבעות בערימה הפוכה, בכל תור הופכים מטבע ומחפשים 
למי שייכת המטבע?

גילאי 4 - משחק חשבוני: מי ממלא הכי מהר את קופת הצדקה.
כל ילד מקבל "קופת צדקה" מדביקים על הקופה 20 סקוטשים על כל קופה. בכל תור ילד זורק את הקוביה ומצמיד 

לקופה שלו מטבעות לפי הכמות שמורה הקוביה. מי שמסיים ראשון למלא את כל הקופה מנצח.

גילאי 5 -  מה במשבצת אוריינות. מצורף לוח וכרטיסים לגזירה


