
יעדים ממוטוריקה עדינה: שכלול תפקודי אצבעות 

והילדים  ריקים  או  מתאים  באיור  מאוירים  ברכה  כאגרת  צביעה  דפי  למעטפה,  לבן  דף  חומרים: 

יציירו ציור מתאים.

 גיל 5-6 יוכלו לכתוב: שנה טובה. יש לדאוג למעטפות ולאגרות מגוונות בגודל ובצורה.

רעיון: לאחר עיטור האיגרת הילדים יתאמנו בקיפול דף לארבעה חלקים )שני קיפולים(. קל יותר 

בעמידה.

יצירת המעטפה: קיפול הדף לשניים כך שיישארו שוליים לקיפול ולסגירה. הידוק במהדק בשולי 

המעטפה.

טכניקה ליצירה - הכנת מעטפה ואגרת ברכה

ניגון חב"ד - 'כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה' )בדיסק המצורף(

לאחר ראש השנה ועד יום הכיפורים נוהגים לאחל זה לזה: 'גמר חתימה טובה'

שיר / ניגון

לימוד הלכה ומנהג

יום  עד  השנה  מראש  הימים  לוח  על  הצבעה  כדי  תוך  תשובה  ימי  עשרת   01- עד  ספירה   3-4 גיל 

הכיפורים.

גיל 5-6 התייחסות למונחים 'עוקב' ו'קודם' ושיום הימים בצורה סדרתית: היום הראשון של עשרת ימי 

תשובה, השני, השלישי וכן הלאה. 

ארגון סביבה חינוכית- פעלויות חשבוניות

אגרות 	  ימיינו  הילדים  כיתוב:  עם  ברכה  כרטיסי  לבין  ברכה מאוירים  כרטיסי  בין  אבחנה   3-4 גיל 

ברכה כתובות ואגרות ברכה מצוירות. זיהוי איחולים לפי הציור -  לפרש לילדים את הכתוביות על 

הכרטיסים והם יזהו מהו האיחול שרצה הצייר לאחל בעזרת הציור.

הצעה למשחק: מיון סוגי אגרות ברכה כתובות ומאוירות לפי קטגוריות. למשל: ברכות 	   3-4 גיל 

בנושא בריאות, ברכות בנושא תורה ומצוות וכדומה.

גיל 3-4, 5-6 הילדים ישתפו את חבריהם ואת הגננות: למי הם מתכננים להתקשר לאחל שנה טובה 	 

או לשלוח אגרת ברכה. אפשר לתת את זכות הדיבור כל יום לשניים שלושה ילדים אחרים. 

ארגון סביבה חינוכית- מרכז אורייני ומוכנות לקריאה וכתיבה  

5-6

5-6

5-6

3-4

3-4

3-4

אביזרים ועזרי לימוד

בדיסק: 

ניגון חב"ד – 'כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה'

תקיעת שופר בראש השנה7 
המלכת ה' למלך

עת
לד

ב 
שו

ח

טעמי תקיעת השופר

תקיעת שופר בראש השנה היא מצווה מהתורה כמו שנאמר:

"ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם" 
)במדבר כט, א(.

על פי המובא בספר התודעה, עשרה עניינים בתקיעת השופר של ראש השנה:

בעת א.  בחצוצרות  תוקעים  המלכים:  עושים  וכך  עולמו,  על  מלך  והקב"ה  הבריאה  נסתיימה  זה  ביום 

המלכתם.  אנו ממליכים את הבורא ביום זה ולכן תוקעים בשופר.

ראש השנה הוא ראשון לעשרת ימי תשובה ותקיעות השופר הן מעין אזהרה לשוב בתשובה.ב. 

הזכרת מעמד הר סיני.ג. 

הזכרת דברי הנביאים שנמשלו לשופר )מעבירי המסר מאת הקב"ה(.ד. 

להזכירנו לבקש על בניין בית המקדש שנחרב בקול תרועת האויבים.ה. 

הזכרת עקידת יצחק שנעשתה באייל – גם אנו נמסור נפשנו על קדושת שמו יתברך.ו. 

השופר מרעיד לבבות ומחריד אותם. שליבנו יירא מפני הקב"ה ויישבר בתפילה לפניו.ז. 

הזכרת יום הדין.ח. 

והנידחים ט.  ובאו האובדים מארץ אשור  גדול  יתקע בשופר  "ביום ההוא  וגאולה:  גלויות  הזכרת קיבוץ 

מארץ מצרים".

לבין י.  המתים  תחיית  בין  בפסוקים  קושר  ישעיהו  שהנביא  כיון  בה,  והאמונה  המתים  תחיית  הזכרת 

תקיעת שופר.

מן הדין חייב אדם בראש השנה לשמוע 9 תקיעות שופר ופשט המנהג בכל קהילות ישראל לשמוע 100 

תקיעות.
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הצעות לפעילות בגן

מטרות תוכן

הילדים ייחשפו למצוות תקיעת השופר בראש השנה וסיבתה העיקרית – המלכת ה' למלך. )בשונה ממנהג . 1

תקיעת השופר בחודש אלול - כדי לעורר לתשובה(.

הילדים יחזקו את רצונם לשמוע את תקיעות השופר בראש השנה.. 2

הילדים יכירו את כללי ההתנהגות בעת תקיעת השופר בבית הכנסת.. 3

מושגים 

תקיעת שופר בראש השנה	 

עקידת יצחק	 

יעדים התפתחותיים בהצעות הפעילות לגן:

3-45-6יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

שיפור הזיכרון החזותי

חלוקת מילים ליחידות צליליות ומיזוגן למילים

חיזוק ההבנה השמיעתית

 
מתמטיקה

ייצוג של כמויות במספר תנועות )1–3(

מוטוריקה גסה

תכנון תנועה והתארגנות במרחב

אמצעים להמחשה: כתר ושופר.

הגננת תספר לילדים איך ממליכים מלך: הסיפור שלנו קרה בעיר רחוקה שבה חיו המון אנשים, ילדים 

וילדות וגם ילד קטן אחד ששמו עמי. 

עמי התעורר בוקר אחד ורצה ללכת לגן שלו, אבל בדרך לגן הוא שם לב שכל מיני דברים בעיר משתנים. 

פתאום התחילו לסדר את העציצים המוזנחים, לנקות את העלים מהמדרכות ולתקן את כל מה שצריך 

לתקן. מנקים הסתובבו ואספו את האשפה וגנן שתל פרחים חדשים בכל פינה. 

מה קרה? מדוע מסדרים פתאום, מנקים ומצחצחים. לכבוד מה? 

אם  מאוד!  התרגשו  כולם  שלהם.  לעיר  מגיע  חדש  שמלך  ואמא  אבא  לו  סיפרו  רבה  בהתרגשות 

ממליכים מלך חדש כולם רוצים להשתתף. עמי ידע לצייר יפה אז הוא ישב לצייר למלך את הציור 

הכי יפה שיֹכל. בלילה לפני שהמשך הגיע הוא לא הצליח להירדם. איזו התרגשות! היום ממליכים את 

המלך. אף אחד לא הסכים להישאר בבית, אפילו דיני אחותו הקטנה רצתה להגיע לראות. כולם רצו 

להיות בעצמם בחוץ ברגעים המיוחדים שבהם תוקעים בחצוצרות. 

)אפשר להדגים את המלכת המלך יחד עם הילדים ולהשמיע קולות תקיעה(.

המלך חלף אט אט עם מרכבתו המפוארת  ברחוב העיר. )אפשר להדגים בעזרת הרגליים קולות של 

נסיעת מרכבה ורכיבת סוסים(. 

מה מניחים למלך על הראש? את הכתר המיוחד שלו.

הנמשל:

הגננת תספר לילדים שכאשר מכתירים את המלך כולם רצים  לראות ולשמוע את המעמד המרגש 

והמיוחד. כך גם בראש השנה. אנחנו ממליכים את ה' למלך - לכן הולכים לשמוע שופר ולהתפלל לה' 

ולומר לו: ה' ֶמֶלְך - ה' ָמַלְך - ה' ימלוך לעולם ועד. אפשר לומר קטע זה בעת התפילה בגן והילדים יחזרו 

אחרי הגננת.

כדאי לחזור על המשל והנמשל שליוו אותנו החודש: מיהו המלך? )ה'( 

מיהם האנשים,  הבנים, השרים? )אנחנו(

הגננת תספר לילדים שבראש השנה לא רק המלך כותב וחותם אותנו בספרים שלו, אלא גם אנחנו 

ממליכים אותו. 

הגננת תבקש מהילדים הצעות - כיצד לארגן אירוע שבו אנחנו ממליכים את המלך-  מה כדאי לעשות 

באירוע כזה? 

סיפור בהמחשה - המלכת המלך  

השופר- המגן האחרון 

ע"פ משל של המגיד מדובנא. ]נמצא בנספחים[

סיפור  
5-6

5-6
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הגננת תשאל: אם הקב"ה הוא המלך, ואנחנו הבנים והשרים שלו – מהם החוקים שקבע המלך שאנחנו 

צריכים לעשות? המצוות.

חייב להישמע  אחד  כל  את חוקיו.  ולקיים  את בקשותיו  לשמוע  חייבים  כולם  מלך  כאשר ממליכים 

להוראותיו. כך גם כאשר אנו ממליכים את הקב"ה למלך אנחנו מקבלים על עצמנו לקיים את מצוותיו. 

מה שהמלך אומר- אנחנו עושים. הילדים ייתנו דוגמות לדברים שה' רוצה שנעשה.

הצעה למשחק: משחק 'המלך אמר'

הגננת אומרת "המלך אמר....לעשות תנועה מסוימת" הילדים ייענו לדרישה רק אם הצטרפה הקריאה 

'המלך אמר'.

המצווה.  את  מתאימה  בתנועה  מתארים  והילדים  מצוות  תאמר  הגננת  תנועות  במקום  בהמשך, 

לדוגמא: המלך אמר לתת צדקה, המלך אמר להדליק נרות שבת, המלך אמר להניח תפילין, המלך אמר 

לאהוב חברים, ועוד.

גילאי 5–6: דמות המלך יכולה לעבור בין הילדים בעזרת גלימה וכתר.

שיחה ומשחק- המלכת ה' למלך 

 – שסביבו  ולקהל  וכתר  גלימה   - למלך  מפוארים:  תחפושות  בגדי  הילדים  לרשות  תעמיד  הגננת 

חצוצרות, למשחק סוציו-דרמטי במסגרת המשחק החופשי בגן.

אנו תוקעים דווקא בשופר מאיל כדי להזכיר לה' את עקידתו של יצחק אבינו - שאברהם אבינו עקד 

אותו במסירות נפש. הגננת תספר לילדים בהרחבה את סיפור העקידה וכהמחשה תשתמש בתמונת 

איל עם קרן שממנה עשוי השופר.

)את קרן האיל חותכים מבעל החיים כשאינו בחיים אך אין לתאר בפני הילדים את נושא השחיטה 

ודברים מהסוג הזה(.

חומרים: חומרי יצירה שונים ומגוונים לקישוט כתר ולקבלת מראה מלכותי ומרשים.

רעיון: כתר ועליו כיתוב: ה' הוא המלך.

משחק סוציו-דרמטי-  כולנו מלכים  

מדוע דווקא שופר מאיל? - סיפור עקידת יצחק 

יצירה 

5-6

5-6

5-6

5-6

3-4

3-4

3-4

3-4

לפתח דיון בנושא השהייה בבית הכנסת בזמן תקיעת השופר:

 האם אתם הולכים לבית הכנסת עם ההורים בחג?	 

  כיצד צריך להתנהג בבית הכנסת בעת תקיעת השופר? על מה חושבים? 	 

שוחחו על חשיבות השמירה על השקט בזמן התקיעות.

אפשר ליזום תקיעת שופר בגן ולתרגל התנהגות בעת התקיעות גם בממצב שאני רעב, צמא וכדומה.

לימוד הלכה ומנהג  

משחק זה מומלץ לשחק בקבוצות קטנות.

הגננת תחלק תמונת כתר לכל ילדי הקבוצה )בנספחים(.

בכל פעם שהגננת תתקע בשופר )תקיעה ושברים( הילדים ירימו כתרים כמספר הקולות. לדוגמה:  

תקיעה - רק ילד אחד ירים כתר כלפי מעלה.

שברים- שלושה ילדים ירימו.

משחק זה מחזק את ההבנה השמיעתית.

יותר  ומרימים  לגייס ערנות רבה על מנת לראות שלא מתבלבלים  במהלך המשחק הילדים צריכים 

כתרים ממה שצריך.

משחק הכתרים - פעילות חשבונית

אביזרים: כרטיסי משחק שעליהם מופיעות מילים מחולקות לשתי הברות - כל הברה בכרטיס אחר.

לדוגמה:  

אופן המשחק: 

על הילד למצוא שני כרטיסים המרכיבים את אחת המילים. הכרטיסים  יהיו מעורבבים והפוכים כך 

שתידרש גם הפעלת זיכרון החזותי.

)כתר, מלך, תפילה, שופר, דבש(

אוריינות ומוכנות לקריאה וכתיבה- משחק זיכרון של חלקי מילים 

מ כ לך תר 

5-6

5-6

5-6
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נספחים

אביזרים ועזרי לימוד

אביזרים מסביבת הגן:

כרטיסי הברות מ-לך כ-תר וכו'.

ה' הוא המלך
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נספחים

8

סימנים וברכות

ברכות  אוכלים מסמלים את  וברכה. הסימנים שאנו  להיות תפילה  בראש השנה הופכת הסעודה עצמה 

השנה החדשה.

בליל א של ראש השנה בתחילת הסעודה אחרי ברכת 'המוציא', נוהגים לאכול תפוח מתוק טבול בדבש, 

ומברכים עליו 'בורא פרי העץ'. לאחר מכן אומרים: "יהי רצון מלפניך שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה" 

ולמנהג הספרדים: "שנה טובה ומתוקה כדבש", ואוכלים. )ויש הנוהגים לעשות כן גם בליל ב(.

מנהג ישראל לאכול סימנים שונים וביניהם: רימון - שיתרבו זכויותינו כרימון; ולמנהג הספרדים – שנהיה 

מלאים מצוות כרימון.

ראש של כבש או של דג - שנהיה לראש ולא לזנב; גזר- שתגזור עלינו גזירות טובות; תמרים - שייתמו 

אויבינו ועוד.

נוהגים שלא לאכול בראש השנה מאכלים מרים וחמוצים, ובכל סעודות החג טובלים את פרוסת הלחם  

בדבש לאחר ברכת 'המוציא'.

לימוד חוויתי בגן של מנהגי ראש השנה יקשר את הילדים לחג ולמהותו.

עת
לד

ב 
שו

ח

סימני ראש השנה

משל לאחד שהיה תועה ביער, והיו בו חיות רעות מן הדורסים והטורפים, 

והיו עמו קשת וחצים להציל עצמו מן הדורס. ויהי הוא הולך ביער הנה 

והנה, ועל כל אשר ראו עיניו מרחוק היה חושב כי דוב הוא או ארי וזאב, 

והיה יורה בחצים - עד בואו אל המקום ההוא וראה כי לא חיה רעה היא, 

כי  לו  כי לא נשאר  וראה  ובתרמילו,  וירא באשפתו  נרקב הוא.  אלא עץ 

אם חץ אחד. והיה נשמר מעתה שלא לירות החץ ההוא על ספק כי הלא 

במקום סכנה הוא, אולי יצטרך אותו להציל עצמו מפי הטורף, אז יירה 

החץ להעבירו וחיתה נפשו בגללו.; 

הנמשל: 

בית   - הרבה  הצלה  כלי  לנו  היו  קדשו,  הר  אלקינו  בעיר  שהיינו  בזמן 

המקדש ומזבח וקרבנות וכהן גדול עומד ומשרת בהם - היה סמוך לֵּבנו 

ובטוח כי נחליף ֹּכח למחות מעלינו כל סאון סואן, כל טורף ושואג. ויסורו 

מעלינו גזירות רעות. לא כן עתה, כאשר מכלי ההצלה הרבים והעצומים 

לא נשאר לנו כי אם השופר הדל הזה. ולכן ביום הדין הדבר החשוב ביותר 

הוא תקיעתנו בשופר, שבזה יגזר דיננו לטובה.

השופר- המגן האחרון 
על פי משל המגיד מדובנא
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