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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, מגבעת, כוסיות יין כמספר ילדי הגן, מיץ ענבים
3. אביזרים מודפסים:

הגה מודפס על שמינית בריסטול לכל ילד )ניתן לברר מראש עם הגננת 
אם יש להם חישוקים או אביזר מתאים שיוכל לשמש כהגה(

מארז משלוח מנות
סודוקו- לכל ילד לוח משחק וחמישה כרטיסי השלמה

ארבעת תמונות המצוות בגדול )A4 כ"א( כל מצוה שנגיע אליה – תתלה 
על הלוח.

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 שהגיע כשהמלך לא ישן? אוי לא שמתי לב, הוא 

לא היה ער בגללו אלא בגלל שהיה מודאג..  אולי ניתן לכם רמז- הוא בנה 
עץ ...   )המן( 

ואולי תדעו מה קרה? מדוע מרדכי את בגדיו קרע?  ............ נכון! המלך 
את היהודים רוצה להרוג ומרדכי היהודי חושב מה לעשות...
ובסוף... בסוף היהודים ניצלו ואת המן בעצמו על העץ תלו...

מנגינה פורימית

פתיחה 2: הסבר לפעילות

אחת הבנות פונה לילדים: 
אתם אוהבים לנסוע לטיולים?

אולי אתם רוצים לכבוד פורים גם להיות הנהגים?
כל ילד מקבל הגה מקרטון/ בריסטול.

הבת: אתם יודעים לאן נוסעים?  לפגוש אנשים שמתכוננים לפורים, האנשים 
הללו ילמדו אותנו על ארבעה דברים שעושים ביום של חג פורים. אולי יותר 
ישיר: אנחנו נוסעים ליום הפורים שם נפגוש אנשים חוגגים שעושים בפורים 

ארבעה דברים
איך אתם מתכוננים לפורים?/מה אתם עושים בפורים? )לתת לילדים לענות: 

מתחפשים, משלוחים, ועוד...(
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מצוה א: משלוח מנות

מנחה: בעוד כמה ימים יגיע חג פורים, ולכבודו היום אתם הנהגים.שוב- 
להחליף לחג פורים עצמו שיובן שאלו לא הכנות אלא מנהגי החג עצמו

אז קדימה- חגורות ונוסעים.
קול נסיעה וצופר- ומנגינת השיר . 

השמעת מנגינת השיר ללא המילים, פעם אחת.  תוך כדי  המנגינה 
הילדים נעמדים עם ההגה ומסתובבים "נוסעים" במפגש וכשהשיר 

עוצר- מתישבים.
מנחה: הי, גם אתם רואים שם מרחוק ילדה?
פתחו את החלון של המכונית, וחפשו אותה.

יש לה ביד סלסילה מיוחדת... גדולה, עם חטיפים, עטופה בצלופן וסרט
ילדה! ילדה! את מוכנה להתקרב אלינו? למי את מחכה? מדוע את לא 

אוכלת – סלסילת המאכלים שלך ממש מגרה ומיוחדת?
:בבת עונה אני מחכה ליום פורים , זו לא סתם סלסילת ממתקים זה משש

לוח מנות.  את המשלוח הזה הכנתי לשכנים יש פה בקבוק יין, ולחמים 
טעימים שיאכלו בשמחה בסעודת פורים. 

גם אתם יכולים להכין משלוחים ולשלוח לשכנים ולידידים ביום חג 
פורים.

ובינתיים- שתהיה לכם נסיעה טובה וטיול נעים...
מנחה: איזו ילדה חמודה עם משלוח המנות לפורים היא מחכה

פורים שמח ...שלום ילדה... מנופפת לשלום ומנופפים לה בחזרה.

מעבר למצוה הבאה
קדימה, חגורות..... וממשיכים בנסיעה

השמעת השיר – פעם אחת, עם המילים, כשהשיר נגמר- הילדים שבים 
למקומות.

מצוה ב: מתנות לאביונים

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.
המנחה תחלק לתלמידים מטבע לצדקה והעני יסתובב בין הילדים 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!
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מעבר למצווה הבאה

מנחה: לה-ת-ר-א-ו-ת ! שמחנו לפגוש אותך, אנחנו ממשיכים בטיול.
העני מנופף לילדים לשלוח והילדים מנופפים לו בחזרה.

עכשיו, אני רוצה לספר לכם לאן כעת ניסע:
)אומרת כממתיקה סוד( היום ניסע לבית הכנסת, 

זהו בית גדול, שיש בו ארון קודש מיוחד ובו ספר תורה בבית הכנסת בכל 
יום יהודים מתפללים. 

מוכנים? חגורות- יוצאים לדרך! נוסעים לבית הכנסת בפורים!
שוב השיר פעם אחת וכשנגמר הילדים שבים למקומות. 

מצוה ג: מקרא מגילה

מנחה: 
ש...ש..ש.. בבית כנסת, צריך להיות בשקט, הנה , אני רואה פה, בבית הכנ

סת, את הרב, בידו הוא אוחז מגילה שעשויה מקלף.
מה זה? מה כתוב במגילה המיוחדת הזו?

:בבת  )מחופשת לרב:( זו מגילת אסתר- פה כתוב סיפור הפורים על אחש
שורוש ועל אסתר המלכה, בפורים בבית הכנסת קוראים את כל מגילת 

אסתר מההתחלה ועד הסוף- מילה במילה. 
מספרים על הנס הנפלא איך ניצלו היהודים, ובמקום שאת עם ישראל 

יהרגו- את המן הרשע על העץ תלו. 
כולם מוזמנים לשמוע וגם להרעיש ברעשנים.

כל הילדים רוקעים ברגליים.

מעבר למצוה הבאה

ילדים, התעיפתם? איזה טיול ארוך . ראינו בטיול שלשה דברים מיוחדים 
שעושים ביום פורים: משלוח מנות, מקרא מגילה ומתנות לאביונים. 

נראה לי שכבר מאוחר, עכשיו ניסע הביתה- מחכה לנו הפתעה נעימה 
וטעימה על השלחן...
נס-י-עה טו-בה---

שוב מושמע השיר פעם אחת, בסיומו הילדים מתישבים.

מנחה:מצוה ד: משתה ושמחה
הגענו הביתה, איזו הפתעה! )תוך כדי הבנות גוררות למרכז המפגש את 

השלחן הערוך(
שלחן ערוך לכל המשפחה.

שבת היום? אולי יום הולדת? 
לכבוד מה היין והמאכלים הטעימים? 

נו, אולי אתם יודעים?--- )כמה שניות(
בודאי! לסעודת חג פורים.

בפורים שמחים ומודים לאלוקים על הנס הגדול – שניצלו היהודים. 
ולכן מזמינים אורחים, חברים, ודודים לחגוג עמנו יחד את סעודת פורים, 

אוכלים מאכלים משובחים ומיוחדים יין, בשר סלטים עופות ומאפים, 
בשמחה גדולה שרים ---ורוקדים--- )כבר מושמע ברקע תחילת 

השיר(, מעגלים מעגלים, אתם מוזמנים! 
דקה, שתיים, השמעת שיר פורימי. )חג פורים או שושנת יעקב(

)לאפשר לילדים שרוצים להצטרף למעגל מסביב לשלחן..(
מנחה: שגם לכם יהיה פורים שמח.

פורים שמח!--- )הילדים עונים(
 נהנתם בטיול? 

גם אני נהנתי לנסוע אתכם. הייתם נהגים מצוינים.
שיהיה לכם חג פורים שמח ותהיו שמחים כל החיים!

השמעת השיר ותוך כדי הבנות מחלקות כוסיות של מיץ ענבים לילדים.
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השיר:

אוזן של המן גדולה
רוקדת עם הסלסלה

במשלוח המנות 
קופצות הסוכריות

 
כוס של יין נשפכה

זו היתה ממש בדיחה
כשכולם בחג פורים

ישבו לסעודה
 

איזה כיף לחגוג את חג פורים
כי איתי ביחד כל החברים שמחים

משלוח מנות ומתנות לאביונים
ואת סיפור המגילה שומעים

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 ושישה כרטיסי תמונות מצוות 
להשלמה.

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



ב"ה



ב"ה



ב"ה



ב"ה



ב"ה



ב"ה


