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–סיפור המדרש 
'בנינו ערבים 

 בעדינו'

המורה יספר לתלמידים את משל מתנת המלך והערבות שחיפש  משל - פתיחה
לאורך הסיפור הוא ידביק כמפורט בקובץ סיפור המשל( ) -עליה

כל טור בכיתה יקבל  –את התמונות המתאימות על גבי הלוח 
וילדי כל הטור ינסחו ביחד  -תמונה אחת ובה רואים אפשרות לערב

מדוע ההצעה שלהם מתאימה במיוחד והדמות שלהם הכי 
 לשמש כערב.מתאימה 

לכל ילדי הכיתה מדוע  שלח נציג מכל טור שיסבירילאחר מכן י
 הדמות שבידו הכי מתאימה. וידביק את תמונתו על גבי הלוח

הדפסת *
 תמונות עזר

 
הדפסת *

ההקראה. יש 
להתאמן מראש 

על ההקראה 
בצורה ברורה 

 וקולחת.
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הם –שבחר המלך  יםהמורה ימשיך ויספר לתלמידים שהערב המשך
 ויתלה את תמונת הילדים הקטנים על גבי הלוח. ילדים פעוטים. 

הקטע הסיפור שמסתיים בשאלה המורה יסיים להקריא את 
נותנים לילדים קטנים לשמור על מתנה יקרה הייתכן ש –הגדולה 

 וחשובה כל כך?
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ביחד עם הילדים 'יתרגם' המורה את המשל לנמשל בחצי השני  נמשל

המלך לא טעה,  –וימשיך עד סיום הקראת ה'נמשל'  -של הלוח
 דווקא הפעוטות ישמרו על התורה בצורה הטובה ביותר!
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 שיחה של הרבי
'הילדים הם 
המחותנים 

הראשיים בחג 
 השבועות' 

הדפסת דפי * כל זוג תלמידים ילמדו יחד את שיחת הרבי  שיחה של הרבי
 השיחה והבינגו

 
*הכנת ריבועים 

גזורים לכיסוי 
התשובות 

 בלוחות המשחק
 

*הדפסת דף 
השאלות למורה 

 למשחק הבינגו
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 לאחר שכל זוג למד בצוותא את השיחה משחק בינגו
 –יערוך המורה משחק 'בינגו' שאלות על השיחה 

שאלת כל תלמיד שיש באחד מהריבועים בלוחו את התשובה ל
 המורה יכסה אותה בריבוע לבן.

הראשון הוא זה שמילא שלושה ריבועים לאורך/ רוחב/ המנצח 
  .אלכסון

 המנצח השני הוא זה שהשלים את כל הלוח. 
המשחק יסתיים כאשר כל הריבועים בכרטיסיות התלמידים יהיו 

 .מכוסים

ם
סיו
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סיכום הנלמד 
 -והמסקנה

התנהגות 
מתאימה בשעת 
קריאת עשרת 

הדברות 
והשפעה על 

אחרים שיבואו 
 גם הם לשמוע

שבגלל שהם  -ויקרא עימם בדף –המורה יסביר לתלמידים  סיכום
ה'מחותנים הראשיים' בחג השבועות עליהם להתנהג כיאה 

 ל'מחותנים ראשיים' 
  –לדאוג שהאירוע יתנהל ויתקיים כמו שצריך  .0

כלומר לשמוע את עשרת הדברות בצורה ובהנהגה נכונה 
 .וראויה, וכמובן לא לפספס אף מילה

 -שכל המוזמנים יבואו וישתתפו באירוע לדאוג .2
 –כלומר לדאוג שכל החברים, האחים, ההורים וכיוצא בזה 

 .יבואו גם הם לשמוע את עשרת הדברות
 

בתור מחותן ראשי ובו  -לאחר מכן כל תלמיד ינסח הזמנה
 .הוא מזמין עוד יהודי לבוא ולשמוע את עשרת הדברות

הדפסת דף *
 השיחה 

 


