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חג שמח

משחקים לגיל הרך



נטע זרד- ילדים. הורים. מנהיגים

מדוע חוגגים

את חג הפסח?

 

חג הפסח הוא אחד משלושת הרגלים (סוכות ושבועות)
והוא נחגג בט"ו בניסן. 

בפסח אנחנו חוגגים את יציאתם של בני ישראל ממצרים
והפיכתם מעבדים לבני חורין.

 

ה' התגלה למשה רבנו וציווה עליו להוציא את ישראל
ממצרים חזרה לארץ כנען

 

למשה היו אח ואחות- אהרון ומרים שעזרו לו 
 

יציאת מצרים החלה בעצם בעשר המכות שה' הכה
במצרים והמשיכה במסע של 40 שנה במדבר, שם קיבל
על עצמו העם את עשרת הדיברות ואת שאר חוקי

התורה.
ושם גם ה' בקע את ים סוף לשניים

 

למה קוראים לפסח פסח? 
כי ה' פסח על בתיהם של בני ישראל בליל מכת הבכורות.

אך אפשר לקרוא לו גם "חג החירות" ו"חג האביב",
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מה עושים בפסח?

 

בפסח אנו עורכים ליל סדר שהוא סעודת החג
ומקיימים אותו בערב החג

 

 קוראים בהגדה-"והגדת לבנך ביום ההוא לאמר"

(שמות יג' ח')

 

שותים ארבע כוסות יין- יש אומרים שארבע כוסות
כנגד ארבע אמהות

 

שואלים ארבע קושיות (שאלות)- מה נשתנה הלילה
הזה? על פי המנהג-הילד הכי צעיר שואל אותן

 

אוכלים מצות ולא אוכלים חמץ במשך 7 ימים
 

שרים שירים מיוחדים לפסח
 

בפסח אנו מציינים את בואו של האביב
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מה בחוברת?

 

משחק זיכרון-יחיד\ רבים

זהו את הצליל- גזרו והדביקו את המילים
מתחת לאותיות הפ-ס-ח

חידון לחג

 

 

 

 



צפרדע

צפרדעים

פירמידה

פירמידות
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מצה

מצות

אגוז

אגוזים
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פרפר פרפרים

פרחפרחים
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חספ
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צורתי מרובעת
ואוכלים אותי בפסח

מי אני?

אני גבוהה מאד
וצורתי משולש

מי אני?

בכל פסח אני מגיע
לביקור ובשבילי

משאירים כסא פנוי
מי אני?

אליהו הנביא

פירמידה

מצה
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ממני קוראים בליל
הסדר
מי אני?

אותי הניחו בתיבה
קטנה

ומשו אותי מן היאור
מי אני?

אני לא הרשתי 
להוציא את בני
ישראל ממצרים

מי אני?

אליהו הנביא

משה רבנו

פרעה



תודה שבחרתם להוריד את החוברת שלי

מקווה שנהניתם

נתראה בחג הבא 
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שמרו על קשר

נטע זרד- ילדים . הורים. מנהיגים

מדריכת הורים ומאמנת ילדים 

נטע זרד- ילדים. הורים. מנהיגים
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052-678-7744


