
 עשיו-משחק יעקב

 
 מי יעקב? מי עשיו? – 1שלב 

 אני שעיר מאד
 אני חלק

 אני אוהב ללמוד תורה
 אני אוהב לגנוב

 אני מדבר בנימוס ובדרך ארץ
  אני חוצפן

 צייד חיותאני 
  מתפלל כל יוםאני 

 
  של עשיו? מה ושל יעקב? ות התגובממה – 2שלב 

 מהם היה מגיב()או לחשוב ולומר לבד איך כל אחד 

אמא קוראת לי לעזור ואני באמצע לקרוא  .1
 ספר 

 אני עכשיו עסוקה, תסדרי לבד.   -

 . הספר יחכה לי כמה דקות ואעזור לאמא -

שיחקתי עם חברה שלי ואחותי גם רצתה  .2
 לשחק 

 בואי תשתתפי, אני יעזור לך.  -

 . עכשיו אני משחקת לכי תעשי משהו אחר -

חברה שלי ביקשה ממני מחק ואיבדה אותו  .3
יותר לא אביא לך מחק  איך איבדת לי?  -

 ושום דבר. 
לא נורא ננסה לחפש ביחד ואולי נמצא,  -

 . קורה לפעמים שדברים נאבדים

ח שלי רוצה לשתות מים ואני באמצע א .4
 משחק 

תבקש ממישהו אחר, אני באמצע משחק  -
 ולא יכולה להפסיק. 

אביא לך מים ואמשיך  בוא מהר אני -

 . לשחק
 שיחקתי עם אחותי במשחק והפסדתי   .5

 זה לא היה פייר, בטח לא שיחקת נכון.  -
היה כיף לשחק ושמחה שהפעם את  -

 .ניצחת
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