
מובילים
בתלמודי התורה גיל הרך

- 1 -

בס"ד

gilharach100@gmail.com :להצטרפות לפורום מובילים בגיל הרך, שלחו מייל

יום כיפור
השבוע נביא מענייני דיומא, הפטרת הנביא יונה, וניתן הדגמה כיצד להמחיש  ולפשט את הסיפור לילדי הגן.

כמו כן, הכנסנו בקצרה מעניני סוכות ושמחת תורה

מצורפים משחקים בנושא חגי תשרי, ניתן לחלק לילדים לכבוד חג הסוכות...

יונה הנביא
כהקדמה לסיפור ישבו הילדים במעגל  צפוף סביב למלמד ויחזיקו בתיקי האוכל שלהם. 

המלמד יכול לשאול מי היה בים? מי ראה אוניה? מי שט פעם באוניה?

כעת כולנו באוניה מתנדנדים על הגלים. נעים על הכסא מצד לצד כאילו יש גלים גבוהים....

הים נרגע, וכולם מקשיבים לסיפור על יונה הנביא הצדיק.

ה’ ביקש מיונה הנביא הצדיק ללכת לנינוה- עיר גדולה שבה אנשים רבים שעושים עבירות. 

ה’ אמר ליונה “לך אל נינוה ותגיד לאנשים שאם הם לא יחזרו בתשובה, עוד ארבעים יום נינוה מתהפכת”

יונה הנביא לא הולך לנינוה. הוא לא רוצה לשמוע בקול ה’ הוא רוצה לברוח מה’.

אפשר לברוח מה’?

כל הילדים קוראים בקול: אי אפשר לברוח מה’! ה’ נמצא בכל העולם!

יונה הולך לים ועולה על אוניה. הוא עייף מאוד ויורד לחדרו לישון. פתאום החלה סערה בים. 

הגלים עלו למעלה וירדו למטה והאניה הטלטלה מצד לצד 

)המלמד והילדים מתנדנדים על הכסאות מצד לצד להמחיש את הסערה( 

האנשים זרקו את כל החפצים שלהם לים כדי שהאניה לא תהיה כבדה... 

)גם הילדים זורקים כעת את התיקים שלהם למים...(

פתאום ראה רב החובל שיונה ישן הוא קרא אליו “מה לך נרדם? קום קרא לאלוקיך” 

אפשר לצלם בהגדלה דמות- ציור של איש צדיק שתשמש בהמחשה כ”יונה הנביא” )מצורף(

וכל הילדים חוזרים ביחד על הפסוק “מה לך נרדם? קום קרא לאלוקיך”

יונה אומר להם, “זה בגללי הסערה, תזרקו אותי למים ותראו שהים ירגע..”.

האנשים לוקחים את יונה )דמות הצדיק המצוירת( ומשליכים למים ומיד הים נרגע...

ומה קרה ליונה הנביא?

ה’ שמר עליו ועשה לו נס

הגיע דג גדול פתח את הפה שלו ובלע את יונה הנביא

)מצורף דגם של דג להדפסה על 3A פעמיים. להדק מסביב וליצור כעין כיס ולתוכו ניתן “להבליע” את דמות הנביא(

אחרי שלושה ימים בבטן הדג יונה מתפלל לה’ שיוציא אותו כי לא נוח לו שם. הדג הקיא את יונה הנביא ליבשה

יונה הולך לנינוה ואומר לאנשים לחזור בתשובה. 

המלך של נינוה וכל האנשים צמו וחזרו בתשובה והתפללו אל ה’ שיסלח להם על העבירות שהם עשו.

"ַוַּיְרא ָהֱאֹלקים ֶאת-ַמֲעֵׂשיֶהם, ִּכי-ָׁשבּו ִמַּדְרָּכם ָהָרָעה; ַוִּיָּנֶחם ָהֱאֹלקים, ַעל-ָהָרָעה ֲאֶׁשר-ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות-ָלֶהם--ְוֹלא ָעָׂשה.” 

ה’ סלח להם ולא הפך את נינוה. ויונה הנביא חזר לארצו.

המסר של הסיפור בהתאמה להבנה של הילדים:

ה’ מרחם עלינו. מי שחוזר בתשובה ה’ סולח לו.



מובילים
בתלמודי התורה גיל הרך

- 2 -

בס"ד

gilharach100@gmail.com :להצטרפות לפורום מובילים בגיל הרך, שלחו מייל

איך חוזרים בתשובה?
אפשר לתת לילדים להעלות רעיונות על מעשים שצריך לחזור עליהם בתשובה, וניתן לכוון אותם:

 אם יש ילד שלא שומע בקול אמא. מה הוא צריך לעשות?	 
 לבקש מאמא סליחה ולהבטיח לה שתמיד ישמע בקולה ולהגיד בפה יותר אני לא יעשה את זה.

ה’ סולח ושומע את התשובה.

 אם יש ילד שרב עם החבר ולקח לו משהו בכח, או חס וחלילה הרביץ..	 
יבקש סליחה ויבטיח ששוב לא יתנהג כך לחבר.

 יש ילד שדיבר מילה לא יפה, לא אמר את האמת, או סיפר לשון הרע על חבר...	 
גם הוא יכול לחזור בתשובה ולהבטיח שתמיד ידבר יפה וכו’

אפשר ללמד את הילדים להכות על הלב ולומר איתם במנגינה מקובלת:

“סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו”

אפשר להכין מכתב “סליחה” לחבר, לאמא, לאבא, או למלמד, לתת לילדים להעתיק מילים או משפטים )תלוי יכולת( 
על כרטיס או מחצית שמינית בריסטול: )מצורפים כרטיסים עם דגמים להעתקה(

הילדים יקשטו את מכתב הסליחה במדבקות או בצבעים וישלחו לחבר

סוכות
שוק סוכות

כהכנה לסוכות ניתן לילדים לחוש את החוויה של “שוק ארבעת המינים”

אפשר להכין עם הילדים בשעות הבוקר את ארבעת המינים מחומרים שונים: לולב מבריסטול צבוע בירוק. אתרוגים 
מפלסטלינה או חומר פיסולי אחר בצבע צהוב, הדסים וערבות אפשר להכין בציור או לקטוף מהחצר עלים דומים . 

אפשר גם להביא את המינים ב”אמיתי” )פסולים( .

את השוק נכין מדוכנים- שולחנות ועליהם מסודרים המינים השונים. אפשר גם דוכן לסכך )עלים מהחצר( הילדים 
יכינו שלטים ויחליטו על מחירים. ולקראת סוף היום יפתח ה”שוק” חלק מהילדים יהיו המוכרים והאחרים קונים. )אפשר 
להשתמש בכסף של משחק מונופול(  כדאי לשים ברקע מוזיקה של חג ולהלהיב את הילדים לקריאות כמו “לולבים 

בזול! הדסים- שלוש בעשרים שקל” וכד’.

מצורפים דגמים של ארבעה מינים להעתקה/ צביעה וגזירה.

שמחת תורה
על שמחת תורה אין הרבה זמן להרחיב בגן. נלמד עליה לאחר החג ונשחזר את החגיגות, הריקודים, השירים והשמחה 

הרבה ביחד עם הילדים.

כהכנה לחג נפתח ספר תורה של ילדים ונראה להם כיצד התחלנו מההתחלה – מבראשית וכעת אנחנו מסיימים 
בזאת הברכה... כל כך הרבה פרשות יש בתורה.  כדאי לדקלם עם הילדים את שמות החומשים ולגדולים יותר גם 

את שמות הפרשות שבכל חומש. 

נדגיש לילדים את השמחה הגדולה שזכינו שוב לסיים את כל התורה כולה ונכין עם הילדים דגל של שמחת תורה 
מקושט )ניתן לקנות בכל חנות יצירה( אפשר להדליק ברקע מוזיקה של שירי תורה ולרקוד במעגל בשירה ובשמחה.

מצורפים משחקים בנושא חגי תשרי, ניתן לחלק לילדים משחק לכבוד חג הסוכות...

שנזכה לגמר חתימה טובה

וחג שמח!!


