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פעילות בנושא: ארבע מצוות חג הפורים

מטרות: הילדים יכירו את ארבעת מצוות חג הפורים

הילדים יכירו בנחיצות של קיום כל המצוות בכדי להשלים את מצוות חג הפורים

אביזרים:

1. אמצעי השמעה 
2. משלוח מנות, מטבעות לצדקה כמספר ילדי הגן, קופת צדקה, טלית, 

כובע, מגילת קלף, כוסיות יין כמספר ילדי הגן, מיץ ענבים
3. אביזרים מודפסים:

סודוקו- לכל ילד לוח משחק ושישה כרטיסי השלמה.
פרצוף גדול מודפס כך שמצידו השני יהיו תמונות של ארבע מצוות 

פורים. כל רבע- תמונה של מצווה.
4. תמונה של ליצן בלי כובע, תמונה של רעשן בלי ידית ומלך ללא כתר 

וגלימה

פתיחה 1: קטע פתיחה -הפעילות

מנחה:
שלום לכל הליצנים!

מה? לא הגעתי לגן הליצנים? 
אהה.. גן ילדים... התבלבלתי לגמרי.

אתם מוכנים לפורים ליצנים, אה, סליחה! ילדים?
מוכנים? ........

בואו נבדוק: איך קראו למלך של שושן?......... יפה מאוד!
ואיך קראו לאיש הרשע שבגללו המלך לא ישן?  אולי ניתן לכם רמז- 

הוא בנה עץ ...   )המן( 
ואולי תדעו מה קרה מדוע מרדכי את בגדיו קרע?  ............ נכון! המלך את 

היהודים רוצה להרוג ומרדכי הצדיק חושב מה לעשות...
ובסוף... בסוף היהודים ניצלו, אתם יודעים בזכות מי? אני אגלה לכם:  
בזכותכם! כן, בזכות הילדים שהתפללו והתפללו עד ש...)צוחק( שאת 

המן תלו...
)מנגינה פורימית(

פתיחה 2: הסבר לפעילות

המנחה מחזיקה מראה שלש תמונות ושואלת את הילדים מה חסר 
בתמונה:

1. תמונה של ליצן בלי כובע- חסר כובע
2. תמונה של רעשן בלי ידית  -חסרה ידית

3. תמונה של ילד "מחופש" למלך, יושב על כסא מלכות בלי כתר ובלי 
גלימה. –חסרים הכתר והגלימה
בעוד כמה ימים יגיע חג פורים. 

תגידו לי חמודים: אתם רוצים קצת פורים או פורים ש-ל-ם?.....היום 
באתי לגן הליצנים, סליחה , גן הילדים שלכם כדי שנלמד יחד איך נראה 

פורים מושלם! מ-ו-ש-ל-ם!
ספרו אחרי: אחת, שתיים , שלש, ארבע  ...)שקט(

ושוב, עכשיו עם האצבעות: אחת, שתיים שלש, ארבע... )שקט(
בחג פורים יש ארבע מצוות שאנו מקיימים. כמה מצוות? ... 

רוצים לשמוע... רוצים פורים מושלם? ........... 
או, הנה אני שומע את המצווה הראשונה, היא דופקת בדלת.

)נקישות על הדלת(
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מצוה א: משלוח מנות

ילדה נוספת נכנסת עם משלוח מנות.: 
ילדה: שלום, פורים שמח

מנחה: פורים שמח, או, איזה משלוח מנות הבאת לי, ממש  תודה רבה, 
הוא כל כך יפה ומיוחד, שימחת אותי מאוד!

גם אני רוצה לתת לך משלוח.
הן נפרדות, בברכת פורים שמח.

מעבר למצוה הבאה

המנחה מניחה על הרצפה רבע עיגול שמצידו האחד הוא רבע פרצוף 
ומצידו השני מצוירת מצות משלוח מנות. מראה לילדים את רבע 

הפרצוף ושואלת אם הפרצוף שלם? )הילדים: לא(
המנחה מסבירה לילדים : כשנגמור לספר לכם על ארבעת המצוות , 

הפרצוף המצחיק הזה יהיה מושלם
רוצים לשמוע את השיר על פורים המושלם?

מצוה ב: מתנות לאביונים

המנחה תחלק מטבעות לילדים ובהמשך תעבור ביניהם לאסוף אותם,
בת נוספת תתחפש לעני ותשב בצד החדר בפנים עצובות

מנחה: אני שומעת שפה בגן כולם.. אבל כ-ו-ל-ם שמחים. נכון? ...)שקט(
רגע, רגע, תחפשו טוב, נראה לי שיש פה מישהו שלא כל כך שמח..., איפה 

הוא? .... תחפשו... עוד קצת... מצאתם אותו? כן, העני הזה בצד, מסכן...
מה קרה לך? ספר לי, אולי אוכל לעזור לך... אני אגיד לכם מה הוא אמר: 
העני  אמר שחסר לו אוכל, וחסרים לו בגדים. אוי, זה לא נעים, הוא צריך 

עזרה.
אנחנו שמחים יש לנו חג פורים )בקול עליז(, ומשלוחי מנות, והעניים 
חסר להם כסף כדי לקנות דברים – אוכל ובגדים, הם בוודאי ועצובים 

)בקול בוכים..(
או, בדיוק בשבילם! יש מצוה בחג פורים- קוראים למצוה:....מתנות 

לאביונים!
אז קדימה – עכשיו כל הילדים צדקה נותנים כדי שגם העניים יהיו 

שמחים.
העני מסתובב בין הילדםי ואוסף את המטבעות לקופה:

יופי, מטבע, עוד מטבע, עוד מטבע, נהדר, עוד אחת, ועוד אחת, הקופה 
מתחילה להיות כבדה...

נראה לי שגם העני שלנו מתחיל קצת לחייך, תסתכלו עליו...
עוד מטבע ...עוד מטבע... עוד מטבע 

גן של צדיקים! את העניים אנחנו משמחים!

מעבר למצווה הבאה
הוספת רבע נוסף לפרצוף )מצידו השני תמונת מתנות לאביונים(. 

המנחה שואלת: הפרצוף כבר שלם?  )הילדים: לא(
השמעת השיר-תוך כדי הצבעה על תמונות המצוות.
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מצוה ג: מקרא מגילה

מנחה: אחד- משלוח מנות,   שתיים – מתנות לאביונים
עכשיו- ש...ש....ש... כולם להיות בשקט!

מה מישהו ישן? .. )צוחקת( לא! אני בבית הכנסת!- )אומרת בלחש(
ש...תקשיבו טוב, בפורים לא שוכחים- לבית הכנסת פעמיים הולכים: גם 

ביום וגם בלילה , נו, בשביל מה? – לשמוע מגילה!
רוצים לשמוע קצת? רק קצת, את כל המגילה ישמע רק מי שילך לבית 

הכנסת, ואולי יחלקו שם גם איזו הפתעה...)לומר כממתיקת סוד(
"ויהי בימי אחשורוש"- )לקרוא שורה או שתיים(

רגע, רגע, ואל תשכחו לקחת אתכם– רעשן )קול של רעשן( , למחות את 
המן )בקול מצחיק(

קול שקשוק מטבעות בתוך קופת צדקה.
גם אתם שומעים מה שאני שומע? זה קול של כסף, מה הגענו לבנק? אין 

פה שום בנק...
־גגע,רגע, אני לא רק שומע אני גם רואה כמה ילדים, הנה הנה הם מתק

רבים.
מה אתם אוחזים? )בנות מחופשות לילדים: מטבעות(

אה, בטח אתם בדרך לסופר לקנות ממתקים טעימים לכבוד מסיבת 
פורים... )הבנות : לא!(

אולי אתם בדרך לחנות המשחקים, לקנות רעשן או מסכה לפורים? )גם 
לא(

אז מה אתם מתכננים לעשות עם המטבעות?
הבנות: אנחנו שומרים את המטבעות ליום פורים כדי לתת אותם מתנות 

לאביונים- לעניים.שוב... אנחנו הולכות לשמח עניים ולתת להם כמה 
שקלים, זה נקרא "מתנות לאביונים" הם בוודאי יהיו מאוד שמחים ויקנו 

לעצמם מאכלים ובגדים
מי רוצה לקבל מאתנו מטבע וביום פורים לתת אותו לצדקה?

הבנות מחלקות מטבעות 
או מראות להם את המטבעות ואומרות שנותנות לגננת והיא תחלק בסוף 

היום.

מעבר למצוה הבאה

הוספת רבע נוסף לפרצוף )מצידו השני תמונת מקרא מגילה( 
המנחה שואלת: הפרצוף שלם?  )הילדים: לא(  כמה מצוות חסרות לנו? 

)אחת(
השמעת השיר- ושוב מצביעים על תמונות המצוות תוך כדי הזכרתם 

בשיר.
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מנחה:מצוה ד: משתה ושמחה
חג פורים שלנו ---כמעט מושלם.

אחת, שתיים , שלוש,  ולמצוה הרביעית:
בחג פורים קרה נס גדול ליהודים. אחרי ששמחנו אחרים וחלקנו 

משלוחים, גם נתנו מתנות לאביונים והם כבר לא עצובים, ש...ש... שמענו 
מגילה ולא הפסדנו שום מילה, 

ועכשיו קדימה ---לסעודה! קדימה- לשמחה!
פורים הוא החג הכי... הכי... טעים

ויש מצוה לסעוד ולשתות ...."לחיים"
אז לחיים  ...)שקט(  לחיים ... )שקט(

לחיים טובים , היו ברוכים
וכל השנה תהיו ... שמחים!

המנחה מוסיפה את הרבע האחרון: כעת הפרצוף שלם? )כן(
וגם פורים שלנו מושלם! למדנו על כל ארבעת המצוות.

השמעת השיר- אפשר לרקוד יחד עם הילדים.

השיר:

מי רוצה רעשן עם ידית שנעלמה  )צחוק...( 
או תחפושת מלך בלי כתר בלי גלימה

לא תודה, לא צריך, רוצים הכל יפה מושלם
את כל מצוות פורים, מקיימים כולם

פזמון חוזר...:
כן , ארבע מצוות ביום פורים

נשלח מנות, ניתן צדקה לעניים
משתה ומגילה שלש ארבע

לא נוותר על שום מצווה.

מעבר לשלחנות היצירה

המנחה תספר שכל ילד יקבל מארז של משלוח מנות שבו הוא יוכל בחג 
הפורים להכניס שני ממתקים ולשלוח למי שהוא יבחר. על המשלוח יש 

תזכורת מה הן 4 המצוות.

כל הילדים מרכינים את הראש על הברכיים והאחת הבנות דופקת לכל 
ילד על הגב. בשלב ראשון יקומו רק הילדים שדפקו להם ארבע דפיקות. 

להסביר לילדים מדוע דוקא ארבע?- כי יש ארבע מצוות שצריך לקיים 
ביום פורים. בשלב שני, נסביר שמי שרוצה לעבור לשלחן יקפוץ ארבע 

קפיצות על רגל אחת...

יצירה: סודוקו מצוות פורים

כל ילד מקבל לוח משחק סודוקו וחמישה כרטיסי תמונות מצוות 
להשלמה.

המשימה:  צריך לבדוק שבכל שורה, טור וריבוע לא תחסר שום מצוה.
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