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מדריך לגננת

גננת יקרה,

לפנייך חוברת מדריך לגננת עם פירוט תוכנית יומית על פי מבנה סדר יום.

על מנת שאכן הקיטנה תצא מוצלחת- על הגננת לקרא את כל התכנית מראש! כדאי בזמן הקריאה לעבור 

עם מרקר ולסמן לעצמך אילו חומרים עליך לרכוש, אילו כבר יש לך בגן וכד'.

בחלק מהימים כתובות הצעות מעניינות לפעילויות שדורשות זמן ארגון. כמו כן יש ימים בקייטנה שעל 

ההורים לקבל הודעה עליהם ביום הקודם ולכן יש להערך לכל מערך מראש.

בחוברת מגוון רב של פעילויות לכל יום פעילות. יתכן ולפי הקצב בגן שלך, אין צורך בכל הפעילות. לכן 

עבדי לפי שיקול דעתך, והורידי את הפעילות שבעניך הכי פחות תפגע בהטמעת המסר.

הזמנים:

החלק חשוב בתכנית הוא התכנים והחוויות העשירים שהושקעו בהם חשיבה רבה בכל פרט, ואכן מומלץ 

ותזיז את  גננת תשנה  , לוח הזמנים המובא בתכניה הוא בגדר המלצה. כל  זאת  להצמד לפרטים. לעומת 

ההפסקה וכד' כראות עיניה ולפי צרכי הגן שלה.

עבודת צוות:

את  איתה  ולהכין  הסייעת  עם  יחד  התכנית  את  לקרא  עדיף  בתכנית,  הגן  צוות  כל  את  לשתף  מאד  חשוב 

החומרים, לכתוב בקצרה את סדר היום ולתלות לעצמכן...

ככל שהסיעת תהיה שותפה יותר, עזרתה תהיה יעילה יותר. 

התלהבות:

בזמן  גם  גדולה.  זאת בהתלהבות  יש לעשות  בכל פעם שהגננת מודיעה לתלמידים על הפעילות הבאה- 

ההצגה היומית לגבי ההצגה היומית - כדאי לבצע אותה בהתלהבות ובחיות על מנת לרתק את הילדים. 

האופן בו את מגישה את הדברים, משמעותי לילד יותר מהתוכן עצמו. 

יצירת חשק אצל התלמידים: מומלץ מאד בסוף כל יום לסכם בהתלהבות את החויות המדהימות שעברנו 

היום, וכן לגלות בסוד מה הולך להיות מחר, על מנת שהילדים יחזרו שמחים, יחכו למחר, ויבואו למחרת 

לגן בשמחה.

הפן המעשי: 

כל תוכן שנלמד, ננסה להחדיר בילד שיגיע לפן המעשי! לדוגמא: אם למדנו על ויתור לחבר. ובדיוק יום 

למחרת שני ילדים רבים על משחק- נזכיר להם את הלימוד על הויתור. 

ב"ה

כתיבה: חני ססובר
עיצוב: ברייני לוריא, ענת זעירא

כל הזכויות שמורות למחלקה להוצאה לאור- רשת אהלי יוסף יצחק
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פרטי התוכנית:

הדמויות המלוות את התוכנית:

אורי אורית ולמפי

סדר היום:

כל בוקר יפתח עם הצגה קצרה בה יש בעיה לאורי ואורית. הם לא יודעים כיצד עליהם לנהוג בסיטואציה 

רוצה  מי  ושואל  לדרך,  לצאת  להתכונן  מהם  מבקש  והוא  הפנס,  למפי  את  דחוף  מזעיקים  הם  מסוימת. 

להצטרף? בכל יום שלושה ילדים נוספים מתלמידי הקיטנה מצטרפים. למפי מוביל את אורי ואורית- ביחד 

עם שלושת הנציגים. לדרך לחפש את האוצר. בדיסק תמצאי מנגינה מיוחדת אותה תוכלי להפעיל בכל 

יום להחביא במקום אחר( תהיה תיבת אוצר, הנציגים  )ניתן לגוון ובכל  בוקר לחיפוש האוצר. בפינת הגן 

ויגלו בפנים חפץ שמלמד על מעשה טוב  יחד את התיבה  יפתחו  ויחזרו איתה למפגש. שם  ימצאו אותה 

מסויים בו יעסקו באותו יום. ההצגה תמשיך והבובות עם ילדי הגן יישמו את המעשה הטוב הנלמד מהחפץ. 

וברגע שיישמו אותו לאמפי יאיר. )מאחורי לאמפי הגננת תחזיק פנס ותדליק אותו בכל פעם שלאמפי מאיר( 

ובמהלך כל היום ילמדו על המעשה הטוב היומי ויחוו אותו.

לכל שבוע בקייטנה יש תת נושא:

שבוע א'- מאירים את הבית והמשפחה

שבוע ב- מאירים את הסביבה

שבוע ג'- מאירים את הלב

יהיה כתוב שעל ההורים לשלוח השבוע  כמה שיותר  יקבלו פתק הביתה: בפתק  יום ראשון, הילדים  כל 

פתקים שהילד האיר את_______ )הנושא השבועי( כל פתק שילד מביא יש לתלות בקיר המיועד לכך.

כל יום שישי הילדים מקבלים מדליה: על כך שסיימו להאיר את_______ )הנושא השבועי(

בנוסף כל קבוצה מקבלת תמונה של בית המקדש אותה יתלו במפגש הראשון על הקיר וסביבו יתלו בכל 

יום במפגש הסיכום את המעשה הטוב שנלמד באותו יום )משהו שמסמל את האוצר היומי - לדוגמא ביום 

לילדים  נחדד  כך  וכד'(.  פרח  לתלות  ניתן  הורים  בכיבוד  שעוסק  ביום  לב,  תתלה  הגננת  בויתור  שעוסק 

שכל המעשים הטובים שאנחנו עושים גורמים לכך שהעולם כולו יהיה מואר וכך תגיע הגאולה ויבנה בית 

המקדש. כל מעשה טוב- מתקרבים לגאולה.

הכנות לגננת לפני הקיטנה:

 לעצב קיר מיוחד לקיטנה. יש להכין את  בובות אורי, אורית ולמפי המלוות את הקייטנה-  להדפיס מדף 

כדאי  ההצגה  על  להקל  מנת  על  סקוצ'.  מאחור  ולהצמיד  למינציה  לעשות  בצבע,  הדפסה  הנספחים 

להדביק מעל הסקוצ' גומי פשוט כך שבזמן ההצגה תוכלי להשחיל את היד בגומי בצד ימין הבובות 

 )כדאי להדביק סקוצ' מאחוריהן.( ומתחתיהן תמונת בית המקדש. ובקיר שליד- לוחות הנקודות 

של הילדים. לוח הניקוד בנוי מ-15 פנסים. כל פעם שהילד יבצע מעשה שתהיי מעוניינת 

להעצים אותו עליו הוא יקבל מדבקה צהובה וידביק בפנס בלוח הניקוד שלו. לאחר שישיג 

15 מדבקות הוא יקבל פרס. כדאי לקלף את המדבקות ולהדביק על דף קטן עם פתק להורים 

שהילד התנהג כל כך יפה וזכה בפרס. ואז הילד יתחיל לאסוף מחדש 15 מדבקות.
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ניתן  אחרת.  יצירתית  קופסא  למצוא  קרטון/  קופסת  )לעטוף  מתאימה  קופסא  להכין  יש  האוצר-  תיבת 

להדביק עליה את השלט "תיבת האוצר" המופיע בדף הנספחים(

יש להכין פלקט גדול עם הכותרת: "ילדי גן חבד מאירים את הקיץ במעשים טובים" עליו תולים את הפתקים 

שילדים הביאו מהבית. כל בוקר במפגש אחרי ההצגה כדאי להראות לילדם כמה אור הם כבר הוסיפו ע"י 

המעשים הטובים. ומעודדים ילדים נוספים להביא פתקים.

מבנה סדר יום:

מצורף מבנה בסיסי לסדר יום, יש ימים בהם בהתאם לפעילות המבנה משתנה:

תכניםסדר היום

קבלת הילדים8:30-9:15

מפגש בוקר קליל 9:15-9:45

תפילה9:45-10:00

ארוחת בוקר, ברכת המזון10:00-10:30

הפסקת חצר10:30-11:00

מפגש11:00-11:30

פעילות משתנה / יצירה11:30-12:00

הפסקת חצר / משחק חופשי בגן12:00-12:30

פעילות משתנה / יצירה12:30-13:00

מפגש סיכום13:00-13:30

יש לדאוג שיהיה בגן: 

מערכת השמעת שירים

סקוטצ' להדבקת הדמויות על הקיר

סרט מתנות 

פנס גדול טוב

קטעי מוזיקה ונספחים להדפסה מצורפים בתיקיית דרייב.
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פירוט יצירות בערכת הפלסטלינה

בחלק מן הימים, היצירה בערכת הפלסטלינה תחליף את היצירה המוצעת בחוברת. לשיקול דעתך.

הסברהמסר שברצוננו להעבירנושא 
נשמור התורה שלי וקדושה  יקרה  התורה 

עליה ונכבדה.

ניצור ספרי קודש אותם נניח על מדף בארון הספרים. הילד ילמד 

ויבין שספר קודש מקומו במקום מכובד וראוי

נכין תמונה מרהיבה של נרות שבת וקידוש .הילד ילמד ששבת שבת קודש שבת מנוחה שבת

מכניסה אור ושמחה לבית

ילמד לערוך בשר וחלב לא מתערבבים!כשרות . הילד  ונערוך שולחן  ובשרי  נעצב סט כלים חלבי 

שולחן עפי ההלכה בצורה חוויתית

עוברים רק במעבר חציה בעזרת זהירות בדרכים

מבוגר!

ירוק  ו"נטייל" ברחוב, נעבור רק בצבע  ילד ומבוגר  נפסל בובות 

ובמעבר חציה.

העולם מלא ביופי רק נביט סביב. מה רבו מעשיך ה'

תודה לך ה'. 

אך  קטנים  הם  פרחים.  שחסרים  לב  ונשים  בתמונה  נתבונן 

במקומות  ונמלא  פרחים  בלב.ניצור  ושמחה  צבע  לנו  מוסיפים 

החסרים

במשטח( נקיון הסביבה מתחיל אצלינו!נקיון הסביבה  ( ידיים  כפות  על  ....נדביק  הדמיון  כיד  חיידקים  נכין 

על  לשמור  וחשוב  פשוט  כמה  יגלה  הילד   . מים  בזרם  ונעביר 

הניקיון.

ונדגיש תמונות של כיבוד הורים. הילד כיבוד הורים? כל אחד יכול!כיבוד הורים נתבונן במשטח, נמסגר 

מוערכות  הן  עד כמה  ויראה  הורים  כיבוד  ילמד התנהגויות של 

ונכונות

צדקה מצווה חשובה ובכלל צדקה

לא קשה.

נכין מטבעות צדקה ונתרום לקופה שניצור בעצמנו . הילד ילמד 

כמה פשוטה מצוות הצדקה.

היה כיף בקייטנה .אני אומר תיאטרון

תודה!

תאטרון  בעזרת  בקייטנה  מחוויותינו  ונספר  נציג   , בובה  ניצור 

מרהיב.
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   אורי ואורית יוצאים לדרך

נספחים וחומרים לפעילות:

דמויות אורית, אורי ולאמפי המלוות את הקייטנה	 

נספחים להדפסה:

ציורים של אורי /אורית - עם מקום לכתוב את שם הילד.	 

פרצופים לחבילה עוברת - להדפיס עותק 1	 

שלט גדול- ברוכים הבאים	 

בובות אצבע אורי ואורית )נספח 4( 

לוח מודעות - בית )נספח 3( 

 

חומרים נוספים:

טוש ארטליין דק.	 

טוש ארטליין עבה.	 

כדור	 

תיבת אוצר	 

פנס	 

בריסטול לבן גדול	 

מדבקות לעיטור	 

טושים/צבעים	 

שעם	 

1
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8:30-9:15 קבלת הילדים:

הכנות ואביזרים:

הדפסת דמות אורי ואורית כמספר הילדים.

טושים/צבעים

פעילות:

הגננת והסייעת מקבלות את הילדים בשמחה. 

במידה וצוות הקיטנה אינם מכירים את הילדים, המדריכות שואלות את הילד את שמו, מדביקות לו מדבקה 

עם השם. 

כל ילד יבחר לצביעה דמות אורי או אורית לבחירתו. יושבים לצבוע, בשולחן מסוים המיועד לכך.

הגננת כותבת במלבן את שם הילד, אוספת, ושומרת )בהמשך מדביקים את ילדונים אלו על השלט מחוץ 

לגן.( ילד שסיים ניגש לשחק בחופשיות 

9:15-9:45 מפגש בוקר:

משחק פתיחה בכדור :

הגננת מוסרת את הכדור לילדים. כל ילד שמקבל את הכדור אומר את שמו ומוסר לגננת. 

אם הילדים מוכרים אפשר לשכלל:

 לזרוק לגובה, לזרוק עם פגיעה ברצפה, לשבת ולגלגל. 

*שלב 2: כל ילד מוסר למי שהוא רוצה, אך לפני שהוא זורק הוא צריך לומר את שם הילד אליו נזרק הכדור.

9:45-10:00 | תפילה

10:00-10:30 | ארוחת בוקר וברכת הזמון

10:30-11:00 | הפסקת חצר

11:00-11:30 | מפגש
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הכנות ואביזרים:

רצועות שמע 1-3, רצועה 6

פנס

דמויות למפי, אורי ואורית

פעילות:

התעמלות בוקר )רצועה מס' 1(

הצגה היומית: הצגה זו ניתן להשמע מוקלטת והגננת רק תזיז את הדמויות בהתאם לקריינות. 

)רצועה  מס' 3(

)בכל פעם הגננת תציג רק את הבובה שמדברת(

הגננת תוציא את אורית:

"שלום ילדים חמודים, וואוו כמה הרבה ילדים יש פה! אתם כל כך מקסימים, גם אני תמיד משתדלת להתנהג 

אותו?   להכיר  רוצים  אורי.  לו:  קוראים  תאום.  אח  לי  ויש  חב"ד,  בגן  לומדת  ואני  אורית,  לי  קוראים  יפה. 

)הילדים: כן!(

אז בואו נקרא לו: "אורי"!

הוא כנראה לא שמע, לפעמים הוא משחק במכוניות ובטרקטורים שלו, והוא כל כך משחק יפה שהוא לא 

שומע.

בא נקרא לו יותר בקול: "אורי" "אורי"

הופ )תופים סוערים ומחיאות כפיים סוערות( אורי יוצא

ילדים, בואו נאמר לו בוקר טוב". הילדים צועקים במקהלה "בוקר טוב".

והילד עונה: "שלום לכולם, קוראים לי אורי, אני האח התאום של אורית. אנחנו כל כך משתדלים להיות 

חברים.

אורית: אני אפילו מרשה לאורי בבובות שלי.

אורי: ואני מרשה לאורית במכוניות שלי.

אורית: אנחנו אפילו חוזרים הביתה מהגן כל יום ביחד. משחקים ביחד, ומתכננים מלא תכניות ביחד.

ואורי: רוצים שנספר לכם מה התכניות שלנו לחופש? הנה אורית, היא תספר לכם, היא יודעת לספר הכי 

יפה.

אורית: אני מתבישת )בלחש(

אורי: אז בואי נגיד את זה ביחד.

אורי ואורית: "שלוש ארבע ו....
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"אנחנו נהיה האורחים שלכם בקיטנה כל יום!"

הילדים: יש!!!!!!!!!!!!!!!!!

אורי ואורית: אתם מסכימים?

)הילדים יצעקו: ככככככןןןןןןןןןןןןןןןןןן. 

אורי ואורית: אתם רוצים להיות חברים שלנו?

הילדים: כן!!!

אז בואו תצטרפו אלינו למסע.

מוכנים?

כןןןןןןןןןןןןןןןן

הגננת תחזיק את אורי ואורית

ומאחוריה שלושה נציגים מהקבוצה.

הגננת תפעיל את "שיר המסע" )רצועה 6(

שאר  וכל  בעיקולים,  הילדים  בין  יעברו  המתפתל",  ב"שביל  ללכת  יתחילו  נציגים,   3 ובעקבותיה  הגננת 

יביאו את  ימצאו מתנה ארוזה. הם  יגיעו לפינת הגן ושם  הילדים מוחאים כפיים לפי הקצב. עד שלבסוף 

המתנה למפגש ויתישבו. יפתחו את המתנה, ויגלו בפנים את למפי הפנס.

אורי ואורית: " למפי הפנס! ברוך הבא לגן!!!"

אורי: אוי. בכלל לא הסברנו לילדים מיהו האורח. אז תקשיבו טוב,

יש לנו עוד אורח בקיטנה, שיגיע כל יום, למפי הפנס! הוא מאיר. וכשלא יודעים מה צריך לעשות- קוראים 

לו והוא עוזר.

אורית: הוא מאד חכם, ויש לו עצות טובות.

אורי: וכשעושים מעשה טוב, הוא שמח ומאיר.

אורי ואורית: "ילדים, אתם רוצים לראות אותו?" "קוראים לו למפי"

אז בואו נקרא לו: "למפי"!!!

אורי: זה כנראה לא מספיק חזק: "למפי"

הופ )תופים סוערים ומחיאות כפיים סוערות( למפי מופיע

"שלום ילדים, שמי למפי, אני פנס מאיר, בכל פעם שאורי אורית או אתם תתבלבלו או לא תדעו לאן ללכת, 

תקראו לי ואני אעזור לכם.

ובכל פעם שתעשו מעשה טוב, אני נדלק ומוסיף בעולם הרבה אור.

הנה למשל )הגננת תכבה את האור( נהיה חושך

אורית: אוי חושך. אני לא רואה כלום.

אורי: למפי הפנס נמצא פה לעזור.
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למפי: תעשו מעשה טוב, ובצ'יק ידלק האור.

אורי: אמממ אתמול עזרתי לאמא לבשל

למפי ידליק את הפנס

הגננת: יש ילד שרוצה לספר לנו על מעשה טוב שעשה אתמול או היום?

מי עזר אתמול לאמא? הילדים יצביעו.

ולמפי ילדק.

מי התפלל הבוקר? שוב ילדים יענו ולמפי ידלק.

מי ויתר לחבר?

מי סידר את החדר שלו?

מי ברך על האוכל?

למפי: "הופ, אתם רואים, 

כל מעשה טוב- מדליק הרבה אור.

תגידו אחרי: "כל מעשה טוב- מדליק הרבה אור"

אורי: וואוו למפי זו ממש סיסמא יפה, נוכל להשתמש בה כל הזמן.

ככה נזכור לעשות הרבה מעשים טובים, וכך נאיר את העולם.

למפי: אז מה אתם אומרים ילדים, אתם רוצים להצטרף אל אורי ואורית להאיר את העולם?

כןןןן

אורי ואורית: נהדר, אז כולנו חבורה אחת, שמאירה את העולם במעשים טובים.

אורי ואורית וכל החברים- מאירים את העולם במעשים טובים.

הגננת תציע שכל מי שרוצה להצטרף לחבורה יניח יד ימין במרכז המעגל,

כולם יחד מכריזים: מאירים את העולם!

ומרימים את היד.

ושוב כנל.

למפי: ילדים, אתם רוצים לשמוע את השיר שלנו?

הגננת תשמיע ותציג עם הבובות בהתאם לשיר. )רצועה 2(
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11:30-12:00 | קישוט הגן

הכנות ואביזרים:

שלט ברוכים הבאים

בריסטול לבן גדול מחולק לצורות גאומטריות אקראיות

טושים/צבעים

דמויות הילדים שצבעו בבוקר.

הפעילות:

הגננת תחלק את הילדים לשתי קבוצות.

כל קבוצה תשב סביב שלט ותצבע לפי הוראות הגננת )הגננת תגביל לכל ילד איזו אות מסויימת לצבוע(

בשלט המודפס יצבעו הילדים את הדמויות והאותיות ובשלט השני אותו כדאי לתת לילדים הקטנים יותר 

- כל אחד יצבע שטח אחר בשלט.

על השלט השני ידביקו אח"כ הילדים את אורי ואורית עם שמות הילדים, שהילדים צבעו היום בבוקר.

בכל השלטים ניתן גם לקשט במדבקות על פי הוראת הגננת.

12:00-12:30 | הפסקה בחצר/ משחק חופשי בגן

12:30-13:00 | יצירה

הכנות ואביזרים:

לוח מודעות בצורת בית. )נספח 3(

לוח שעם

מדבקות צהובות ואדומות

כדאי להכין מראש יצירה מוכנה להראות לילדים

היצירה:

מאירים את הבית. לוח מודעות בצורת בית.

את מסגרת גג הבית ממלאים בשתי שורות צפופות של מדבקות אדומות ואת בסיס הגג במדבקות 

צהובות צפופות.

דגם:  להדביק  ניתן  השחור.  לקרטון  מסביב  כמסגרת  מדבקות  הדבקת  השחור:  במלבן 

מדבקות בצבעים אדום וצהוב.

במרכז המלבן השחור מדביקים מלבן קטן "שעם" לנעיצת נעצים.



 12 < "מאירים את הקיץ" חוברת לגננת

13:00-13:30 | הפסקה בחצר/ משחק חופשי בגן

הכנות ואביזרים:

ג'ינגל.  )רצועה 2(

להכין את משחק חבילה עוברת באופן הבא: לקחת שתי בובות אצבע בלבד להכניס לאריזת מתנה. לעטוף 

בעטיפה נוספת ולהדביק עליה את אחד הפרצופים. שוב עטיפה ושוב פרצוף....

את הפרצופים ניתן להדפיס מהנספחים.

כדאי מראש להדק את בובות האצבע שיהיו מוכנות לילדים.

הפעילות:

עם  אחת  פעם  שרים  מדליקים.  כשקולטים,  ורק  אחריה.  והילדים  מהג'ינגל  שורה  שרה  הגננת  בהתחלה 

הג'ינגל הדולק.

משחקים משחק החבילה הגיע. )מתנה: בובות אצבע של אורי ואורית(

בין העטיפות יש להכניס פתקים קטנים ובהם סימנים של: פרצוף שמח/ פרצוף עצוב/ מחיאות כפיים/ בכי/ 

צחוק וכד'

החבילה עוברת בין הילדים, הילדים שרים בהתאם לפתק שיוצא )שרים תוך כדי צחוק/ בכי/ מחיאות כפיים 

הפתק  ע"פ  לשיר  וממשיכים  פותח  החבילה-  עוצרת  שאצלו  הילד   , השיר  את  מכבה  הגננת  כאשר  וכד'( 

שיצא.

בתוך החבילה, הפתעה: בובות אצבע. הגננת תראה לילדים בהתלהבות ותשאל מי רוצה. כולם ירצו.

ואז תגלה שיש כזה לכולם, ותחלק את הבובות המוכנות מראש. לכל אחד שתי הבובות.

כל ילד לובש את הבובות ומדליקים את הג'ינגל והילדים עושים תנועות באצבעות.
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   מוותרים לאחים

חומרים נוספים:

כלי נגינה, חצוצרה	 

לב גדול )מודפס/כרית(	 

חטיפים קטנים	 

שקיות אוכל	 

דף צביעה	 

2 כובעים	 

גדר )כמה לבני משחק/ספסל וכד'(	 

קצת חציר	 

12 חישוקים  	 

 	

8:30-9:15 קבלת הילדים, משחק חופשי

9:15-9:45 מפגש בוקר:

הכנות ואביזרים:
כלי נגינה, חצוצרה	 

לב גדול )מודפס/כרית(	 

פעילות:

התעמלות בוקר, 12 הפסוקים 

2
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הצגת הבובות:

אורי ואורית הם אחים טובים. תמיד ביחד לשחק אוהבים. פעם הם טבחים ופעם הם בנאים. בקליקס ובלגו 

בקפלה וקוביות תמיד יודע אורי מה היום כדאי להיות! 

אורית יודעת מה תהיינה התלבושות. איזה כובע מתאים, אולי כפכף, אפילו משקף שיורד על האף..

אורי: אורית, אולי היום נשחק בתזמורת? נביא המון כלי נגינה ונעשה לאמא שיר בהפתעה!

אורית: "איזה רעיון מצוין!" מביאה כל מיני כלי נגינה.

אורי מסתכל על הכלים. "אורית, חסרה כאן החצוצרה, היא הכלי שאני הכי אוהב. אני לא חושב שתהיה לנו 

תזמורת יפה בלעדיו"

אורית: אבל תראה, החצוצרה נמצאת אצל דיני התינוקת, היא ממש באמצע לשחק איתה. 

אורי: אורית בואי נקח לדיני התינוקת את החצוצרה. אנחנו צריכים את זה למשחק.

אורית: לא! מסכנה התינוקת, זה לא יפה.

אורי: אבל היא לא כל כך מבינה. בואי נקח לה ונברח...

אורי ואורית:  אנחנו לא יודעים איך להתנהג. לקחת לה או לא?

אורית: כשלא יודעים- את למפי שואלים!

אורי ואורית: למפי!!!

והם  ילדים   3 מזמין  למפי  שמר...  השקט  שעל  לילד  נקרא  האוצר?  תיבת  את  לפתוח  רוצים  אתם  למפי: 

צועדים יחד עם אורי ואורית לתיבת האוצר. )שיר 6(

מביאים את האוצר למפגש ומגלים לב גדול

אורי: אני לא מבין מה הלב הזה בכלל קשור.

ולכן אנחנו צריכים לחשוב טוב איך לשמח  כל אחד  ציווה עלינו לאהוב  לנו שהקב"ה  למפי: הלב מזכיר 

אחרים.

אורי: אני מאוד רוצה לאהוב את כולם אבל עכשיו אני יותר רוצה את החצוצרה בשביל התזמורת שלי.

הגננת: מה אתם אומרים ילדים?

מה צריך אורי לעשות?

הילדים יגיעו למסקנה שהוא צריך לוותר.

אורית: אתם צודקים! אני חושבת שזה מה שלמפי רצה לומר לנו שאם נוותר לדיני התינוקת, נקיים מצווה 

מאוד חשובה.

אורי: מירי, אני מוותר לך על החצוצרה, תהיה לנו תזמורת נפלאה גם בלעדיה.

למפי נדלק ומאיר

אורי ואורית: לא רק בגן, עם החברים הגדולים, אנו מוותרים גם לאחים הקטנים!!!

למפי: כשאנו מוותרים – אור לביתינו אנחנו מוסיפים!!!
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9:45-10:00 | תפילה

10:00-10:30 | ארוחת בוקר וברכת הזמון

10:30-11:00 | הפסקת חצר

11:00-11:45 | יצירה

11:45-12:15 | הצגה

הכנות ואביזרים:

2 כובעים

גדר )כמה לבני משחק/ספסל וכד'(

קצת חציר

הפעילות:

הגננת תספר לילדים את הסיפור על מקום המקדש. מומלץ לעשות בצורת הצגה דרמטית- לקחת קצת 

את  להזיז  ההצגה  ובמהלך  הגדר  את  שיסמל  משהו  המפגש  במרכז  ולשים  המפגש  במרכז  ולפזר  חציר  

החציר והגדר בהתאם לסיפור. הגננת תיקח שני כובעים שונים שכל אחד יסמל אח אחר ובכל פעם תציג 

את דמותו של אח אחר בהצגה.

סיפור ההצגה:

מדוע בחר ה' בהר המוריה דווקא כמקום לבית המקדש?

בספר "מעשה ניסים" מובא סיפור על אודות בחירת המקום, שעליו נבנה בית המקדש:

איכר אחד נפטר. שדה אחוזתו היה לנחלתם של שני בניו. לאחד היתה משפחה עניפה, אישה ובנים, והשני 

עוד לא התחתן ולא היו לו ילדים.

השקו  וזרעו,  חרשו  הם  השדה.  חלקת  את  יחדיו  ועיבדו  ובשלווה  בשלום  אביהם  בבית  התגוררו  האחים 

ועדרו בזיעת אפם, וקצרו ברינה. אלמו אלומות ועימרו עומרים, חבטו את השיבולים ועשאום שתי ערימות 

גורן שוות בגודלן. לאחר מכן שבו אל הבית שמחים בעמלם.

בלילה נדדה שנתו של האח הרווק. )שלא התחתן( אמר לנפשו: "אין זה הוגן. הוצאותי מועטות. לא כן אחי, 

יש לו אישה ובנים, וחייב הוא לפרנסם. כיצד אטול לעצמי מחצית מן היבול?"

כך אמר, וקם ממיטתו. חמק החוצה באישון לילה, התגנב אל השדה, נטל אלומות מגורנו ונשאן 

לגורן אחיו.

אותה עת נדדה גם שנת אחיו. אמר לאשתו: "אין זה הוגן! אני, אושרי רב! חנני ה' באישה, 

גם חייב הוא לחסוך כסף לקראת  זכה לאושר.  רווק הוא, טרם  ואילו אחי  ובבנות,  בבנים 

נישואיו. אין זה הוגן שנתחלק בשווה".
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קמו בלאט, הלכו לשדה, ונשאו אלומות מגורנם לגורנו.

קמו האחים בבוקר והלכו לשדה, וראה זה פלא: שתי הערימות שוות כביום אתמול!

השתאו ולא אמרו מאומה. החליטו לתקן את המעוות בלילה הבא. קמו באישון לילה ונשאו אלומות מכאן 

לשם ומשם לכאן. ובבוקר – היו הגרנות שווים!

עשו כן בלילה השלישי והרביעי, ולא הועילו מאומה. החליטו, כל אחד לחוד, לחקור את הדבר. הסתתרו 

בגורן, ולא אירע דבר. הגיחו ממחבואם, ופגשו זה את זה באמצע הדרך...

השליכו את האלומות מכתפיהם וחיבקו איש את אחיו. אמרו: "אכן, נודע הדבר!"

להשראת  נבחר  זה  מקום  אחיו.  טובת  על  איש  האחים  חשבו  שבו  מקום  באותו  ובחר  השקיף,  משמים  ה' 

השכינה. במקום ששוררת בו אחוות אחים, שוכנת השכינה!

באהבת אחים נבנה בית המקדש, ובשנאת אחים, חרב. בית המקדש השני חרב מפאת שנאת חינם. והשבר 

טרם נרפא! כל עוד לא נבנה בית המקדש השלישי, נמצאים אנו בעיצומו של החורבן.

האחדות, האחוה, האהבה בין איש לרעהו, המסירות והחסד אחד לשני הם האבנים שבעזרתם בונים אנו 

לאורך השנים את בית המקדש. באמצעותם הולכת ומתקרבת הגאולה השלימה שאנו מצפים לבואה.

12:15-12:30 | פעילות בתנועה

הכנות ואביזרים:

12 חישוקים

רצועת שמע

הפעילות:

חצי מילדי הגן יקבלו חישוקים וביחד כל הגן ירקדו לצליל מנגינה. כשהמנגינה נפסקת כל ילד "מוותר" 

ומעביר את החישוק לילד שרקד בלי. כך כמה פעמים.

12:30-13:00 | משחק חופשי בגן

13:00-13:30 | מפגש סיכום

הגננת תחזור לע המסרים שנלמדו היום ועל סיפור האחים.

הגננת תביא את למפי למפגש, מכיון שהילדים בדר"כ אינם נוגעים בלמפי, הוא יהיה מאוד חשוב בעיניהם. 

הגננת תבחר ילד שוויתר היום במיוחד ותיתן לו את למפי ותבקש ממנו לספר על ויתור שהוא ויתר ולאחר 

מכן ללחוץ על הפנס ולהדליק את האור. לאחר מכן היא תבקש ממנו לבחור ילד אחר שהוא מוותר לו על 

למפי ולהאיר עליו עם הפנס. הילד יעביר את למפי לילד הבא וכך הלאה.
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   עוזרים במטבח

B פעילות כשרות בערכת פלסטלינה

נספחים להדפסה:

דף עליו כתוב חלבי עם ציורים לצביעה של מספר מוצרי חלב.	 

חומרים נוספים:

צלחות צבעוניות.	 

אריזות של מאכלים )אפשר גם לא ריקות(	 

מכשיר למינציה בגן או במרפ"ד סמוך.	 

דבקיות צבעוניות	 

צבעים/טושים	 

קערה אדומה, קערה כחולה.	 

הרבה מוצרים חלביים ובשריים )אפשר מפינת בובות/אמיתי/מודפס(	 

פרטי מאכל לזיהוי- ענב, פלח של תפוח, עגבניה, ממתקים שונים וכד'. 	 

יש להכין דוגמא של היצירה כדי להראות לילדים	 

3



 18 < "מאירים את הקיץ" חוברת לגננת

8:30-9:15 קבלת הילדים, משחק חופשי

9:15-9:45 מפגש בוקר:

הכנות ואביזרים:
רצועות שמע- 1-3	 

שיר כשרות - רצועה 5	 

דמויות אורי, אורית ולמפי, תיבת אוצר	 

צלחות צבעוניות.	 

אריזות של מאכלים )אפשר גם לא ריקות(	 

פעילות:

התעמלות בוקר, 12 הפסוקים

הצגת הבובות:

אורי ואורית משחקים מחבואים, המשחק שלהם מצחיק ומרתק. תוך כדי אורי מגלה.... מעדן ורוצה לאכול.

אורית נבהלת ואומרת בתקיפות: לא! אורי מתווכח וכבר מחזיק את המעדן ביד ואומר לאורית: אל תדאגי! 

אני לא שוכח לברך! הברכה היא שהכל נהיה בדברו. ואורית שוב מתחננת: אל תאכל. אורי יתחיל להתלבט: 

לאכול?..לא לאכול?...לאכול? אורית תציע לקרא ללמפי הפנס. כי "כשלא יודעים- את למפי שואלים"

למפי יגיע ויציע לצאת למסע לחפש את האוצר... אורית, אורי ו-3 נציגים יחפשו את האוצר ויביאו אותו 

למפגש 

באוצר יגלו: שתי צלחות כחולות ושתי צלחות אדומות.

הגננת תשאל אם למישהו יש רעיון למה הצלחות צבעוניות?

למפי יסביר: אנחנו אוכלים כשר! מהו אוכל כשר?

ולמפי יתחיל לשיר: )במנגינת "כי אלוקים יושיע ציון"(

"במטבח היהודי 

בין בשרי לחלבי

 יש לחכות לפחות

6 שעות!!!"

הגננת תלמד את הילדים את השיר וכולם ישירו יחד. הגננת תשמיע את השיר )רצועה מספר 5(

אורי ואורית ימשיכו את ההצגה:

אורי: אההה עכשיו אני מבין! המעדן הזה הוא חלבי... ובדיוק מקודם אכלנו שניצל! ובין בשרי לחלבי יש 

לחכות 6 שעות.

אורי ישמח ויאמר לאורית: אורית את אחות נהדרת!!! בזכותך אני אוכל רק כשר!!!
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אורי ימשיך: במשפחה שלי ושל אורית. אוכלים רק כשר. ואורית כל הזמן עוזרת לי ודואגת שאני יאכל רק 

כשר.

אורי יקרא לאורית ויבקש ממנה ללמד אותו איך אוכלים כשר. כי קצת קשה לו. )הגננת תביא קופסא עם 

עטיפות של מאכלים חלבים/בשריים.( בצד אחד של השולחן תעמוד צלחת כחולה. ובצד השני אדומה. 

אורית תגיד לאורי: עכשיו אני אלמד אותך, מה חלבי מה בשרי. ואיך אוכלים כשר:

חלבי  או  בשרי  הוא  והאם  המאכל.  מהו  יגידו  הגן  ילדי  כל  מהשקית.  אחד  מאכל  תוציא  אורית  פעם  בכל 

ואורי יצטרך להניח אותו בצלחת המתאימה. כאשר יסיימו להניח את המאכלים. אורית תגיד שהיא רעבה, 

ותשאל את הילדים אם מותר לה לאכול.

היא תבחר את הבשרי. ותקח את כל החלבי ותוריד מהשולחן. היא תסביר לילדים: קודם אני מורידה את כל 

החלבי מהשולחן כדי שחס ושלום לא אתבלבל ואוכל את החלבי באמצע הארוחה הבשרית.

אורית "תברך ו"תאכל" את כל המאכלים הבשריים )ניתן להציג בצורה מצחיקה ומעניינת(

ופתאום תגיד שלקינוח היא בוחרת את עוגת הגבינה מהצלחת הכחולה. היא תקום ומיד אורי יקרא לה. היא 

תתישב בחזרה ואורי יתחיל לשיר : במטבח היהודי....

"במטבח היהודי בין בשרי לחלבי יש לחכות 6 שעות".

ויגיד  ויאיר.  יגיע  למפי  קרח!!!  ארטיק  לי  תרשה  היא  שלקינוח  מאמא  אבקש  אני  בעצם..  תגיד:  ואורית 

לילדים למחא כפיים לאורית שאוכלת רק כשר ובארוחה בשרית אוכלת קינוח פרווה. אורית קיימה מצווה. 

והרבה אור הפיצה!!!

ואורי ואורית ישמחו שהם אוכלים רק כשר.

הגננת תשאל את הילדים איך שומרים על כשרות? 

תשובה: הפרדה בין בשרי לחלבי, אכילת חיות כשרות בלבד. המנעות מתולעים בקמח, דם בביצים, וכו'. 

וכשיש מאכל קנוי- מסתכלים על העטיפה אם יש הכשר. )יש להרחיב/לצמצם על פי רמת הילדים והידע 

שלהם(

הגננת תספר סיפור "בזכות אכילת כשר":

3 שהתלונן רבות על כאבי ראש חזקים במיוחד. בהתחלה ההורים חשבו שאלו כאבים  מסופר על ילד בן 

הרופאים  גם  לבדיקה.  הילד  את  לקחת  החליטו  והם  עצמו  על  חזר  הדבר  אך  מעצמם,  שיעברו  שגרתיים 

בהחלה חשבו שזהו שום דבר, כאב שיעבור לבד, אך כאשר הילד התלונן שוב ושוב, בכה, ולא רצה ללכת 

לגן- לקחו אותו ההורים שוב לבדיקה, הרופאים החליטו לבדוק באופן יסודי את הבעיה, וגילו שהילד חולה 

ניסו לחפש תרופה אך הודיעו להורים בצער כי אין אפשרות לטפל  במחלה... ואין מה לעשות. הרופאים 

בבנם, והמצב נואש. ההורים לא הפסיקו לבכות, אך ניסו להתעשת ולקחו את בנם ל"לונה פאק" כדי לשמח 

אותו. סמוך לפארק פגשו בחסיד חב"ד שהציע לאבא להניח תפילין, השיחה התגלגלה, האבא סיפר 

הסכימו,  ההורים  רבים  שכנועים  לאחר  ברכה.  לבקש  לרבי  לנסוע  הציע  והחסיד  לבנו,  קרה  מה 

נסעו, הרבי שמע את הסיפור, נגע לילד בראש והודיע להורים כי אין זה גידול מסוכן אלא פצע. 

ואם ההורים יחליטו לאכול רק אוכל כשר, בזכות ההחלטה הטובה הזו- הפצע יעבור !!! 

ההורים חזרו הביתה, החליטו להכשיר את המטבח ולאכול רק כשר. ותוך מספר שבועות 

הילד הבריא לחלוטין בזכות אכילת אוכל כשר. 

)מומלץ לעיין במקור הסיפור: ספר "רבותינו נשיאנו", כרך ראשון, עמוד 98(



 20 < "מאירים את הקיץ" חוברת לגננת

9:45-10:00 | תפילה

10:00-10:30 | ארוחת בוקר וברכת הזמון

10:30-11:00 | הפסקת חצר

11:00-11:15 | יצירה - הכנת שעוונית חלבית

הכנות ואביזרים:

דף עליו כתוב חלבי עם ציורים לצביעה של מספר מוצרי חלב.

מכשיר למינציה בגן או במרפ"ד סמוך.

דבקיות צבעוניות

צבעים/טושים

יצירה מוכנה מראש

היצירה:

הילדים צובעים ומדביקים מדבקות והגננת עושה למינציה. חשוב מאד לדאוג ללמנציה. אחרת היצירה לא 

תהיה פרקטית ושימושית.

11:15-11:45 | תחרות הפרדה בין בשר לחלב

הכנות ואביזרים:

קערה אדומה, קערה כחולה.

הרבה מוצרים חלביים ובשריים )אפשר מפינת בובות/אמיתי/מודפס(

הפעילות:

הגננת מניחה שתי קערות אדומה וכחולה ושואלת את הילדים אילו מאכלים כל צבע מבטא הגננת תתן רמז 

לזכור תמיד: כחול- קר. כמו חלב קר, כמו עוגת גבינה קרה. אדום- חם. כמו בשר אדום וחם, כמו עוף חם. 

כמו מרק בשרי.

הגננת מעמידה הרבה מאכלים על השולחן ומזמינה בכל פעם שני ילדים שימיינו לפי בשרי חלבי.

כולם סופרים יחד ספירה לאחור מ10 עד 1. על זוג הילדים שנבחרו להצליח למיין עד שהספירה מגיעה ל0. 
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12:30-13:00 | משחק חופשי בגן

13:00-13:30 | מפגש סיכום

הכנות ואביזרים:

פרטי מאכל לזיהוי- ענב, פלח של תפוח, עגבניה, ממתקים שונים וכד'. 

תחרויות עם אוכל כשר: 

מזמינים ילד קושרים לו את העיניים מגישים לו אוכל, עליו להריח ולנחש מהו המאכל. ומהי הברכה. אם 

ניחש נכון- פותחים לו את המטפחת והוא מברך. כולם עונים אמן והוא אוכל.

חזרה על השיר: במטבח היהודי בין בשרי לחלבי יש לחכות לפחות 6 שעות.

   



 22 < "מאירים את הקיץ" חוברת לגננת

   מכניסים אורחים

נספחים להדפסה:

יום קודם לפעילות יש להדפיס פתק להורים	 

דף יצירה- אהל אברהם	 

סיפור אורח לשבת	 

חומרים נוספים:

מסמרים	 

פטיש 	 

חבלים	 

סדין/ שמיכה	 

דפים צבעוניים	 

כוסות חד פעמיות פשוטות בצבע צבעוני	 

מדבקות שונות לעיטור	 

במבה בכמות מספיקה לילדים	 

שני חישוקים	 

יש להכין דוגמא של היצירה כדי להראות לילדים

4
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8:30-9:15 קבלת הילדים:

9:15-9:45 מפגש בוקר:

הכנות ואביזרים:

יש להביא מהבית קצת כלים יפים )2 צלחות, כוסות, מפיות מקושטות(

דמויות אורי, אורית ולמפי

בובה נוספת מפינת הבובות שיש בגן

תחפושת לשני ילדים- כובעו חליפה, כובע של גברת, תיק

שיר הכנסת אורחים - רצועת שמע מס' 4

פעילות:

התעמלות בוקר, 12 הפסוקים

הצגת הבובות:

בהצגה יראו את אורי ואורית מתכננים לבנות אוהל מיוחד בחצר, כדי לשבת בו ולתכנן את כל המעשים 

הטובים שיש לעשות.

הם דופקים מסמרים, קושרים חבלים, וכשהאהל כמעט מוכן, מגיע חבר ורוצה להצטרף. ואז מגיע בן דוד, 

ושואל אם יכול להצטרף . אורי ישר אומר: "מה פתאום? זה אהל רק למשפחה שלנו." אבל אורית מתחילה 

לגמגם ולהתבלבל. ויתחיל ויכוח בין אורית לאורי.

אורי: רק שתינו יודעים איך לקיים מעשים טובים. אין לנו זמן לשתף עוד חברים.

אורית: אבל הבן דוד יכול להיעלב. זה לא יפה להעליב.

אורי ואורית יחזרו שוב על דעותיהם.

עד שאורי יציע: נקרא ללמפי!

יעמדו  ואורית  אורי  להתנהג.  איך  נבין  האוצר  ובעזרת  האוצר.  את  לחפש  למסע  נלך  ומציע:  מגיע  למפי 

מוכנים ו3 נציגים יצטרפו.

יצאו לדרך... ימצאו אוצר.. יחזרו למפגש יפתחו ויגלו כלים יוקרתיים.

הגננת תשאל את ילדי הגן. מה פשר הכלים? למי מביאים לאכול בכלים יוקרתיים? לאורחים!

הגננת תשתף את הילדים ותשאל:

אצל מי פעם ביקרו אורחים? האם הבאתם לאורחים לאכול לשתות לנוח?

למפי הפנס ידלק. והגננת תסביר שהכנסת אורחים זה מעשה טוב שעושה הרבה אור.

מצוות  את  הגן  לילדי  להציג  יהיה  ותפקידם  השחקנים  שיהיו  ילדים  שני  תזמין  הגננת 

הכנסת אורחים:



 24 < "מאירים את הקיץ" חוברת לגננת

הילדים יתחפשו לאנשים מבוגרים )כובע וחליפה לכל ילד / אם אלו ילדות: אז כובע של גברת ותיק צד(

שני השחקנים יצאו מדלת הגן )עם הסייעת(. הגננת תגיד לילדים שהאורחים תיכף מגיעים  וצריך לקבל 

אותם בשמחה. הגננת תזמין ילד אחד "לערוך את השולחן" לכבודם  )יסדר יפה את הכלים מאוצר( ילד אחר 

יכן את המיטה שיוכלו לנוח. וילד שלישי יטאטא רצפה לכבודם.

הגננת תדליק שיר על הכנסת אורחים. )רצועה 4(

האורחים יכנסו וכולם יעשו תנועות לשיר. האורחים יאכלו ישתו וילכו לנוח ולמפי הפנס ידלק כמובן.

חוזרים להצגה: אורי ואורית מבינים שצריך להכניס את הבן דוד. כי הכנסת אורחים היא מעשה טוב!!!!

הגננת תגלה לילדים שהיום נבנה אהל בחוץ, כדי לקיים הכנסת אורחים.

9:45-10:00 | תפילה

10:00-10:30 | ארוחת בוקר וברכת המזון

10:30-11:00 | הפסקת חצר

11:00-11:15 | מפגש

הגננת מספרת על אברהם אבינו שהיה מכניס אורחים וצריך ללמוד ממנו. 

מראה דוגמא של היצירה שיכינו היום ושואלת : כמה פתחים יש לאוהל?

מתארת איך היה נראה האוהל של אברהם עם 4 פתחים ושואלת: למי יש רעיון למה 4 פתחים?

הגננת מסבירה: אברהם אבינו כל כך דאג לאורחים ורצה לחסוך להם לעשות סיבוב להיכנס מפתח אחר.

11:15-11:45 | יצירה

הכנות ואביזרים:

דפי אוהל אברהם כמספר הילדים

ניירות צבעוניים קרועים

חול: ניתן להכין מראש / לקחת את הילדים לחצר לאסוף. כפי שיקול דעת הגננת

יצירה מוכנה מראש

 היצירה:

ניירות  של  קרעים  ע"י  והשמש,  העץ,  האהל,  את  ימלאו  הילדים  אברהם,  אוהל  של  עותק  מקבל  ילד  כל 
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צבעוניים. על ה"ריצפה" ידביקו חול. ניתן לקרוע מראש את הדפים ולהגיש לילדים בצלחות על השולחן. 

ילדים גדולים יכולים לקרוע לבד.

במידה והחלטת שהילדים קורעים: עדיף קודם לתת לכולם לקרוע את הניירות לתוך קערות גדולות על פי 

צבעים. ורק אחר כך להתחיל לעבוד עם הדבק.

הגננת תספר שממש עכשיו נצא לבנות אהל כדי לקיים הכנסת אורחים. אבל קודם נשיר שוב את השיר על 

הכנסת אורחים )רצועה 4 בדסיק(

11:45-12:00 | בניית האוהל

בנית האהל עם הילדים. יושבים באוהל, שרים שירים, הגננת תכניס לאהל את האורחים היקרים

והחבורה תספר את הסיפור אורח לשבת:

הולדת הבעל שם טוב בזכות הכנסת אורחים.

ר' ברוך ורבקה היו מאד צדיקים, והיו עושים הרבה מצוות, כל סעודת שבת הם היו מזמיני הרבה אורחים 

וגם ביום חול.

אבל הם היו עצובים מאד.

אתם יודעים למה?

בגלל שהם התחתנו לפני הרבה שנים ועוד לא נולדו להם ילדים.

הם היו מתפללים הרבה לה' אך זה לא עזר. 

שבת אחת .באמצע הסעודה. סביב לשולחן יושבים הרבה אורחים. 

לפתע שומעים דפיקות בדלת.

ר' ברוך ניגש

ומה הוא רואה?

אדם מלוכלך מאד,

הרבה בוץ על הרגליים, נראה שהגיע מדרך רחוקה.

כל האורחים התחילו לצעוק לר' ברוך: אל תכניס אותו! הוא מחלל שבת ! הוא הגיע מהדרך באמצע שבת!

מה דעתכם ילדים? ר' ברוך ישאיר אותו בחוץ?

ר' ברוך הכניס אותו והתייחס אליו יפה כל השבת.

ובזכות  אותו,  לנסות  בא  והוא  הנביא  אליהו  שהוא  ברוך  לר'  גילה  המוזר  האורח  שבת  במוצאי 

שעמד בניסיון יוולד לו בן.

בדיוק אחרי שנה – נולד להם בן והוא הבעל שם טוב!

הגננת מסבירה שאת האורחים צריך לכבד מכל הלב, להגיש להם אוכל ושתיה, לארח עם 

כלים יפים לוותר על משחק וכדומה.
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12:00-12:30 |קישוט כוסות - אפשר בתוך האוהל

הכנות ואביזרים:

כוסות חד פעמיות פשוטות בצבע צבעוני

מדבקות שונות לעיטור

הפעילות:

כל ילד מקשט כוס חד פעמית במדבקות צבעוניות. הגננת מוציאה מים לחצר ומוזגת בכוסות.

)ילד שממש השקיע בכוס, וירצה לשמור, שיכניס לתיק שלא יתאכזב כנ"ל לגבי הקונוס של הבמבה(

12:30-13:00 |פעילות בחירה במקום משחק חופשי בגן

הכנות ואביזרים:

בריסטולים צבעוניים )אפשר נייר פשוט(

צבעים ומדבקות לקישוט

מהדק

במבה

הפעילות:

כוסות חד פעמיות פשוטות בצבע צבעוני

מדבקות שונות לעיטור

הכנת קונוס לבמבה: )אפשר באוהל או לעשות זאת קודם לכן בתוך הגן ובאוהל רק לחלק את הבמבה(

הכנת קונוס לבמבה )הילדים מקשטים דף )בריסטול( 

מגלגלים את הדף לצורת כובע של ליצן ומהדקים. הגננת מחלקת במבה בקונוסים.

13:00-13:30 | מפגש סיכום

הכנות ואביזרים:

שני חישוקים
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הפעילות:

הגננת שואלת מה למדנו היום? מה סיפרנו על אברהם אבינו ומה על הורי הבעש"ט?

משחק הכנסת אורחים: 

מסתובבת  הגננת  –מעגל.  לבן  דבק  נייר  בעזרת  מציירת  לחלופין  המעגל/  במרכז  חישוק  מניחה  הגננת 

כשהיא מצביעה כמו שעון ונעצרת. הילד שהאצבע מופנת כלפיו- נכנס לחישוק.

הגננת חוזרת על הפעולה ועוד ועוד ילדים מצטרפים לחישוק.

מתחיל להיות צפוף, 

הגננת: בואו נראה אם יש לכם הכנסת אורחים והילדים מנסים להסתדר כמה שיותר ילדים בתוך החישוק.

)בגן הבוגרים שני חישוקים במקביל. רואים מי החישוק המנצח(
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   מכבדים הורים

B פעילות כיבוד הורים בערכת פלסטלינה

נספחים להדפסה:

פתק להורים	 

חומרים נוספים:

ניצור עם הילדים פרח להורים, מהחומרים הזמינים לבחירתך'.

חומרים ליצירת פרח:

שיפודים	 

ניירות קרפ/ סול/ בריסטולים/ גלילי נייר טואלט וכד'	 

שקיות צלופן ארוכות וצרות.	 

צבעים/טושים	 

חפצים שונים: כוס, כרית, כדור, חבל, כסא, וכד'	 

מטפחת לקשירת העיניים.	 

יש להכין דוגמא של היצירה כדי להראות לילדים

5
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8:30-9:15 קבלת הילדים:

9:15-9:45 מפגש בוקר:

התעמלות בוקר, 12 הפסוקים

הצגת הבובות:

אורי עצוב ואורית שואלת אותו מה קרה.

את  הפסיד  והוא  לשחק.  ללכת  היה  יכול  לא  הוא  אבל  בכדור  לשחק  אותו  הזמינו  שהחברים  מספר  אורי 

המשחק הכי הכי אהוב עליו.

אורית תשאל אותו: למה לא הלכת?

ואורי יענה לה: חזרתי מהגן ואמא ביקשה ממני לסדר את החדר. אחר כך אמא היתה עייפה מהעבודה אז 

הכנתי לה כוס מים עם קרח כמו שהיא אוהבת ושחקתי קצת עם התינוקת. ובינתיים נהיה חושך ואמא לא 

אוהבת שמשחקים בחוץ בחושך.

אורית: ובגלל כל זה הפסדת את המשחק? אורי: כן, ולכן אני מאד מאד עצוב!!

למפי הפנס מופיע: היי חברים! מה שלומכם? אורי שמעתי שאתה מאד עצוב. אני חייב ללמד אותך היום 

דבר ממש חשוב!

אורי, אורית והחברים, אתם מוכנים לצאת לחפש את האוצר? )כןןןן(

אורי ואורית יעמדו, מאחוריהם הגננת תבחר שלושה ילדים שיצטרפו למסע. ויוצאים לחפש את האוצר. 

מגיעים לתיבת ההפתעות. ומביאים אותה אל המפגש. פותחים ומגלים פרח.

אורי: "פרח??????  מה הקשר בכלל לזה שהפסדתי את המשחק?

למפי: אורית אורי וכל החברים, אני רוצה לספר לכם דבר חשוב מאד.

מי כאן אוהב לשחק בכדור? )אני...( נכון, כולנו אוהבים לשחק, גם אורי. אבל היום, אורי עשה מעשה יותר 

חשוב מהמשחק וגם יותר כיף ממשחק הכדור.

אורי, תספר לילדים שוב, מה עשית היום מהרגע שהגעת הביתה?

אורי: עשיתי מה שאמא שלי ביקשה ממני: סידרתי את החדר, הכנתי לה מים עם קרח ושחקתי עם התינוקת, 

אחר כך קצת פטפטנו. ולא יצאתי החוצה בחושך כי אמא לא אוהבת.

למפי ידליק את האור ויגיד: וואוו!!! אני לא מאמין!!! כל כך הרבה אור הדלקת היום!!! גם שמעת בקול אמא 

לסדר את החדר. גם הכנת לאמא שתיה, גם לשחק עם התינוקת וגם שמעת בקולה לא לשחק בחושך.

למפי: אתם יודעים איך המעשה הטוב של אורי נקרא? "כיבוד הורים". ילדים, בואו נמחא כפיים לאורי 

הגיבור! שקיים כיבוד הורים.

יש פה עוד ילד שקיים כיבוד הורים בשבוע האחרון?

אורית: כן! אני! הבובה שלי היתה בחדר ההורים, ואבא שלי ישן מנוחת צהריים, אני מאד 

רציתי לשחק בבובה, אבל לא נכנסתי לחדר! כדי לא להעיר את אבא! חיכיתי בסבלנות, ורק 

אחרי שאבא התעורר, לקחתי את הבובה.
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למפי ילדיק את האור, ויגיד, ילדים, אורית קיימה כיבוד הורים, בואו נמחא לה כפיים. בשלב הזה הגננת תתן 

הזדמנות לילדים נוספים מהגן לשתף בדוגמאות של כיבוד הורים.

ובסוף למפי ידליק את האור וימחאו כפיים לכולם.

אורי: וואוו אז בעצם אני בכלל לא עצוב שלא שיחקתי. בעצם אני ממש שמח. עשיתי מעשה הרבה יותר 

חשוב. מעשה טוב: כיבוד הורים. ככה הדלקתי כל כך הרבה אור.

למפי: אורי ואורית, אני רואה שהילדים פה בגן מאד רוצים לקיים היום כיבוד הורים, יש לך רעיון איך?

אורית: ילדים, אנחנו מזמינים את כולכם לקיים היום כיבוד הורים! ולהכין לאבא ולאמא הפתעה ולשמח 

אותם.

הגננת תראה את הפרח שהתגלה באוצר, ותלהיב את ילדי הגן, שכזה פרח נכין היום, לכבוד ההורים. כדי 

לקיים :כיבוד הורים.

סיפור דמא בן נתינא:

בזמן שבית המקדש היה עוד קיים, היו לכהן הגדול בגדים נהדרים... ועל חזהו היה בגד מיוחד שנקרא חושן, 

בו היו קבועות ארבע שורות של אבנים יקרות,לכל אחד משנים-עשר שבטי ישראל אבן יקרה מיוחדת.

והנה קרה שאבדה אבן יקרה מבגדי הכהן הגדול. לקחו חכמי ישראל כסף רב ומטבעות זהב והלכו לקנות 

אבן יקרה אחרת במקומה.

בהרבה מקומות שאלו:"מי יודע,איפה אפשר לקנות אבן יקרה, גדולה ויפה כמו זאת שאנו צריכים בשביל 

בגדי הכהן הגדול?" ולא ידעו האנשים.

ולו אבנים  נתינה,  בן  ושמו דמא  גר איש עשיר מאוד  "בעיר אשקלון  אך לבסוף פגשו באיש שאמר להם: 

יקרות ומרגליות, היפות ביותר בכל הארץ."

"שלום  ואמר להם:  יצא דמא  ודפקו על הדלת.  נתינה  בן  ביתו של דמא  הלכו החכמים לעיר אשקלון אל 

עליכם, חכמי ישראל! מה רצונכם אצלי? "ענו לו החכמים: "שמענו שיש לך אבנים יקרות ויפות ואנו רוצים 

לקנות אצלך. התסכים למכור לנו? הנה הבאנו אתנו מטבעות זהב. ניתן לך מאה מהם בעד אבן יקרה. ותארו 

לו בדיוק לאיזו אבן הם מתכוונים.

אמר דמא בן נתינה: "טוב, אני מסכים. היכנסו לביתי וחכו רגע ומיד אביא לכם מה שביקשתם."

הלך דמא להביא את האבנים היקרות מן התיבה שבה שמר אותן והנה – התיבה סגורה והמפתחות אינם! 

נכנס דמא לחדר אחר לחפש את המפתחות ושם ראה כי אביו ישן על המיטה והמפתחות לתיבה מונחים 

תחת הכר שלו.

חשב דמא בן נתינה: "אם אוציא את המפתחות מתחת לכר, הרי יתעורר אבא. אולי ייבהל ויצטער כאשר 

יתעורר לפתע. לא, אסור להעיר את אבא משנתו הטובה!"

חזר אל החכמים ואמר להם: "לא אוכל למכור לכם את האבן היקרה, כי המפתחות לתיבה שבה הן שמורות 

מונחים מתחת לראשו של אבא והוא ישן."

חשבו החכמים שאולי הוא אומר כך מפני שהוא רוצה יותר זהב תמורתה. אמרו לו: "אם תמכור לנו את האבן 

ניתן לך 200 מטבעות זהב במקום המאה שהבטחנו!"
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ענה דמא: "לא! אסור להעיר את אבא."

אמרו לו החכמים: "אנו זקוקים מאוד לאבן היקרה. ניתן לך 300 מטבעות זהב!"

לא הסכים דמא בן נתינה. ואף כאשר הציעו לו 1000 מטבעות זהב לא שינה את דעתו, אלא אמר: "לא אעיר 

את אבא בעד כל הזהב שבעולם!"

ראו החכמים שבאמת לא ימכור להם והלכו משם עצובים.

זמן קצר לאחר מכן התעורר האב משנתו. לקח דמא את המפתחות, פתח את התיבה, הוציא את האבן היקרה 

והלך מהר אחרי חכמי ישראל. כאשר הגיע אליהם ונתן להם את האבן היקרה שביקשו, שמחו שמחה גדולה 

ורצו לתת לו 1000 מטבעות זהב, כפי שהבטיחו לו לאחרונה, אבל דמא לא קיבל.

"תנו לי מאה" - אמר להם - "כפי שהבטחתם לי בתחילה. איני רוצה להרוויח מזה שכיבדתי את אבי!"

אמרו החכמים: "צאו וראו איך דמא בן נתינה מכבד את אביו, כי ממנו אפשר ללמוד!"

לאחר שנה, נתן ה' לדמא את שכרו על המצווה הגדולה, ונולדה לו פרה אדומה בעדרו - פרה מסוג מיוחד 

הנדרשת לעבודת בית המקדש השווה כסף רב. הגיעו החכמים ושילמו לו ישראל בעדה כאותו סכום כסף 

שהפסיד בשעתו.

9:45-10:00 | תפילה

10:00-10:30 | ארוחת בוקר וברכת הזמון

10:30-11:00 | הפסקת חצר

11:00-11:45 | יצירה

יצירת פרח להורים- ניתן ליצור מסול על שיפוד/ פרח מנייר קרפ על שיפוד וכד'. יש להכין דוגמא מראש.

לפרח נצרף פתק להורים )להדפיס מראש.( 

11:45-12:15 | משחק חופשי בגן

12:15-12:45 | צביעת הפתק ליצירה

הכנות ואביזרים:

צבעים/טושים

פתק מודפס מראש

ניתן לקשט גם במדבקות

היצירה:

כל ילד יקבל פתק על פי בחירתו ויקשט אותו, לאחר מכן הגננת תצמיד ליצירה את הפתק.
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12:45-13:15 | משחק המישוש

הכנות ואביזרים:

חפצים שונים: כוס, כרית, כדור, חבל, כסא, וכד'

מטפחת לקשירת העיניים.

הפעילות:

קושרים לילד את  העיניים ומביאים לו חפץ למשש ועליו לזהות מהו החפץ.

וכל ילדי הגן יתנו רעיונות כיצד מכבדים את אבא ואמא עם החפץ

)החפצים: כוס-מביאים להורים שתיה. כרית- לא מעירים את אבא ואמא מהשינה כדור- שואלים את אבא 

ואמא רשות לפני שיוצאים לשחק בחוץ. חבל- שואלים רשות לפני שיוצאים החוצה לקפוץ בחבל כסא- לא 

יושבים במקום של אבא. קמים לכבוד ההורים כשהם נכנסים הביתה.

13:15-13:30 |מפגש סיכום

חלוקת היצירות, חזרה על סיפור דמא בן נתינה, ניתן לתת לילדים להציג את הדמויות.
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   "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" )נזהרים בחוץ(

חומרים בערכה:

דף אביזרי זהירות בחוץ	 

נספחים להדפסה:

 להדפיס יום קודם פתק להורים:	 

 להורים היקרים שלום רב, מחר בעזרת ה' נצא לסיור קצר בסמוך לגן, 

יש להצטייד בכובע שמש ובקבוק מים. בברכה צוות הקייטנה.

פתק: ילדי קיטנת חב"ד נשמרים מסכנות הסביבה.	 

חומרים נוספים:

לשים בתיבת האוצר: מים, קרם הגנה, נעל סגורה, כובע שמש, משקפי שמש )אמיתי/מודפס(	 

מלח	 

בקבוצות הבוגרים: גם 2 חבילות גירים צבעוניים.	 

)כדאי לקנות מספר משפכים פצפונים להעברת החול לבקבוקים(	 

שקית אורגנזה/צלופן	 

בקבוקונים קטנים או כוסות חד פעמיות	 

 	

8:30-9:15 קבלת הילדים:

9:15-9:45 מפגש בוקר:

הכנות ואביזרים:

לשים בתיבת האוצר: מים, קרם הגנה, נעל סגורה, כובע שמש, משקפי שמש

7
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פעילות:

אורי ואורית יוצאים לטיול ונתקלים במספר סכנות: 

לאורי כואב מאד הראש מרוב השמש החזקה, ואורית אומרת לו שהיא מצטערת אבל היא שכחה לקחת 

מים.

בינתיים הם מאבדים את הדרך ולא יודעים איך לחזור.

כואב לאורית הרגל מאד חזק, כי נכנסים לה כל הזמן אבנים לנעלי הבית שלבשה לטיול...

הגננת תציג את אמא שמגיעה מבוהלת לחפש את אורי ואורית  ותחזיר אותם הביתה

אורי ואורית יהיו עכשיו עצובים. הם יותר לא יוכלו ללכת לטיולים. כי הם מפחדים מהסכנות בדרך.

למפי יופיע ויציע ללכת לאוצר. 3 ילדים יצטרפו ויביאו את האוצר למפגש.

שמש.(  משקפי  שמש,  כובע  סגורה,  נעל  הגנה,  קרם  )מים,  בחוץ.  סכנות  נגד  פתרונות  בפנים  ויגלו  יפתחו 

הגננת תוציא את החפצים. וכל חפץ הילדים יצטרכו לומר כיצד החפץ עוזר לנו בבטיחות.

הגננת תשאל את הבובות כיצד האוצר פתר להן את הבעיה?

אורי יענה: יש אפשרות כן לצאת לטיול! עם החפצים ששומרים עלינו מפני סכנות. ה' נתן לנו את הגוף 

במתנה, חובה עלינו לשמור עליו מכל משמר! בעזרת החפצים: כובע וכו'.

ואורית תוסיף: יש! יופי! אז לא חייבים להיות כל הזמן בבית. מותר כן לצאת ולטייל אבל לדאוג לשמור על 

המתנה היקרה שה' נתן לנו- הגוף.

ואז הבובות יצאו שוב לטיול, אך הפעם כשהם מוגנים עם החפצים שהיו באוצר. הם שמחים בטיול

חוזרים  ואורית  ואורי  לנפשותיכם"  "ונשמרתם  טוב  מעשה  קיימו  שהילדים  ומסביר  מאיר  פתאום  ולמפי 

בשמחה.

רוקדים שוב את התעמלות הבוקר כי כך שומרים על בריאות הגוף ומקימים "ונשמרתם לנפשותיכם"

9:45-10:00 | תפילה

10:00-10:30 | ארוחת בוקר וברכת הזמון

10:30-11:00 | הפסקת חצר

11:00-11:30 | יצירה לימודית

הכנות ואביזרים:
דף מודפס עם אביזרים שונים	 

שקית אורגנזה/צלופן	 

פתק: ילדי קיטנת חב"ד נשמרים מסכנות הסביבה.	 
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היצירה:

מה נקח לטיול? דף צביעה בו הרבה חפצים, הילדים צובעים רק פריטים שיש לקחת לטיול בחוץ. לאחר 

ילדי קיטנת חב"ד נשמרים מסכנות  גוזרים ומכניסים לשקית. על השקית מבחוץ מהדקים פתק:  שסיימו 

הסביבה.

11:30-12:15 | יציאה לסיור

הכנות ואביזרים:

שקיות אוכל לאיסוף החול.

הפעילות:

)גנים שאין אפשרות לצאת מסיבה בטחונית- יצאו לחצר הגן( לפני היציאה הילדים ישננו את כללי הזהירות 

והבטיחות בחוץ ויחבשו כובעים. הגננת תתן משימה לאסוף חול נקי בשקית )הילדים יסננו עם הידיים(

12:15-13:00 | יצירה -בקבוק חולות מהטבע

הכנות ואביזרים:

בקבוקונים קטנים/ כוסות חד פעמיות

מלח

בקבוצות הבוגרים: גם 2 חבילות גירים צבעוניים.

)כדאי לקנות מספר משפכים פצפונים להעברת החול לבקבוקים(

היצירה:

כל ילד קבל בקבוק קטן/ כוס. עליו למלא אותו בחול בצבעים שונים. התוצאה פסים פסים של צבעי חול.

קבוצת הצעירים: ממלאים דגם: שכבה מלח לבן, שכבה חול חום שאספו בחוץ וחוזר...

בקבוצות הבוגרים: קודם כל ילד יושב ליד צלחת עם מלח ומגרד גיר צבעוני על המלח, עד שהמלח נצבע.

הגננת אוספת כל צבע של מלח לכלי אחר. והילדים יוצרים בבקבוקים האישיים שכבות של חול בצבעים 

שונים.

13:00-13:30 | מפגש סיום

חזרה על כללי הבטיחות, כל ילד חוזר הביתה עם בקבוק החולות, ושקיק הבטיחות.
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   "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" )נזהרים בכביש(

B פעילות זהירות בדרכים בערכת פלסטלינה

נספחים להדפסה:

רכב תפילת הדרך לתליה על מראת הרכב )יש לעשות למינציה!(	 

פלקטים זהירות בדרכים מחולקים ל-4 חלקים	 

חומרים נוספים:

כביש: אלבד שחור ועליו מהודק רצועות של דף לבן- מעבר חציה	 

צלחות חד פעמי לבנות	 

3 עיגולים מבריסטול- אדום, צהוב וירוק	 

צבעים/טושים	 

פלסטלינה מתקשה )קליי(	 

חוט להשחלה	 

מדבקות לבנות לכתיבת שם	 

 	

יש להכין דוגמא של היצירה כדי להראות לילדים	 
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8:30-9:15 קבלת הילדים, משחק חופשי

9:15-9:45 מפגש בוקר:

הכנות ואביזרים:
כביש: אלבד שחור ועליו מהודק רצועות של דף לבן- מעבר חציה	 

צלחות חד פעמי לבנות	 

3 עיגולים מבריסטול- אדום, צהוב וירוק	 

פעילות:

התעמלות בוקר, 12 הפסוקים

הצגת הבובות:

מפגש פתיחה: אורי ואורית שמים תיקים על הגב ויוצאים ללכת לגן.

הגננת תפרוש "כביש" על הרצפה. הם הולכים בנחת ובדילוגים, שרים שירים. כשלפתע הגננת מתקרבת 

בריצה , כלראשה מכונית )כתר בצורת מכונית( כשבידיה "הגה" )צלחת( . הגננת נעצרת בפתאומיות. אורי 

ואורית נבהלים ואומרים: איזה נס שהמכונית הספיקה לעצור! עכשיו אורי ואורית מפחדים להמשיך ללכת 

כי אולי תגיע שוב מכונית? מה יעשו?

למפי מופיע ומציע לצאת לחפש את האוצר: הבובות יחד עם 3 ילדים יצאו ויביאו את האוצר למפגש. יפתחו 

ויגלו רמזור. )דוגמא של היצירה(

הגננת מספרת שיש מצוה חשובה בתורה, קוראים לה: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ה' נתן לנו במתנה 

את הגוף שלנו ואנחנו צריכים לשמור עליו שלא יהיה בסכנה. הגננת תספר שאחד ממקומות הסכנה הוא 

הכביש ולכן צריך להיזהר בכביש במיוחד.

הגננת שואלת: מי עוזר לנו בכביש ואומר לנו מתי לנסוע ומתי לעצור? תשובה: הרמזור.

ברמזור.  צבע  כל  של  התפקיד  מהו  ושואלת  ירוקה.  צהובה,  אדומה,  צבעוניות-  צלחות   3 מראה  הגננת 

ומסכמת.

בתוך  להסתובב  מתבקשים  הילדים   . לבנה(  פשוטה  פעמית  חד  )צלחת  ילד.   לכל  "הגה"  מחלקת  הגננת 

המעגל, הגננת תרים בכל פעם צבע אחר מהרמזור, ועליהם לנהוג בהתאם )אדום- עוצרים. צהוב- מתכוננים. 

ירוק- נוסעים( מי שטועה יוצא מהמשחק ומתיישב.

לאחר שכל הילדים יושבים )והילד המנצח מקבל הפתעה קטנה(

הגן  ילדי  את  חוצה  הגננת  לריצפה.  השחור  האלבד  את  חשמל  דבק  עם  מדביקים  הבוגרים:  בגן 

לשנייים: חצי מהם-מכוניות - יקבלו צלחת לבנה כהגה וחצי-הולכי רגל. המכוניות נוסעות בכביש 

)הגננת תלמד איך לנסוע כדי שלא יתנגשו. בימין הלוך. ובשמאל-חזור.

הגננות יעמדו עם רמזור להולכי הרגל ורמזור אחר למכוניות ויכוונו את התנועה

הגננת שואלת, מי באמת שומר עלינו בדרכים ובכל מקום? מסבירה שה' הוא השומר עלינו 

וצריך תמיד להתפלל אליו ולבקש. )כל בוקר אנו מתפללים(
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הגננת תשאל איזו תפילה מיוחדת יש לנסיעות?

תסביר על תפילת הדרך ותציין שכך מבקשים מה' לשמור עלינו בדרכים.

בזהירות  לנהוג  חובה  ובנוסף  עלינו,  לשמור  מה'  ומבקשים  מתפללים  אנו  מקום,  ובכל  בדרכים  לסיכום: 

ולשמור על עצמינו.

9:45-10:00 | תפילה

10:00-10:30 | ארוחת בוקר וברכת הזמון

10:30-11:00 | הפסקת חצר

11:00-11:45 | הכנת שלטים

הכנות ואביזרים:

לחבר כל 4 חלקי פלקט לפלקט גדול )ניתן לחבר אחרי שכל קבוצה תצבע וכך להקהל על הצביעה יחד.(

צבעים/טושים

הפעילות:

הכנת שלטי ענק בנושא זהירות בדרכים. התלמידים יתחלקו ל2 קבוצות וכל קבוצה תצבע את שלה. הגננת 

תעשה תחרות בין הקבוצות, איזו קבוצה הכי מדייקת, ועובדת בשיתוף פעולה...

לאחר הפעילות יש לתלות את שלטי הזה"ב מחוץ לשער.

11:45-12:30 | הפעלת ריתמוזיקה

12:30-13:00 | מחזיק מפתחות הרכב

הכנות ואביזרים:

פלסטלינה מתקשה )קליי( או חרוזי פלסטיק

כרטיס תפילת הדרך מנוילן

מדבקות לבנות לכתיבת שם

סרט מתנות
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היצירה:

הילדים יצרו חרוזים מקליי )לחילופין אפשר לקנות חרוזי פלסטיק גדולים(

את החרוזים משחילים על סרט השחלה ובסופו קושרים את רכב תפילת הדרך

13:00-13:30 | מפגש סיכום

חזרה על כללי הבטיחות, משחק הרמזור כמו במפגש הבוקר.
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   "מה רבו מעשיך ה'"

B פעילות בערכת פלסטלינה

נספחים להדפסה:

"תמונת אגם" מה רבו מעשיך ה'	 

חומרים נוספים:

לקנות בחנות חומרי יצירה דמויות קרטון: דגים, ברווזים, עשבים. )בגודל תואם להדבקה על 	 

הקרטון.( או לגזור לבד מקופסאות קורנפלקס ישנות וכד'

1 דף מדבקות כחולות לכל ילד )אם יש להשיג תכלת, אז כל ילד מקבל חצי דף כחול וחצי תכלת(	 

פלסטלינה במספר צבעים	 

קופסת פלסטיק עם 3 דגי זהב )מחיר של מספר שקלים בודדים בחנות חיות(	 

אלבד כחול לכל קבוצה באורך 5 מטר. הכי רחב שיש(	 

4-8 דגי משחק /קלקר	 

מטפחת	 

10 דגים עשויים סול )קנוי או גזור(	 

12 סיכות משרד	 

סרט מתנות באורך 2 מטר	 

4 מקלות ארטיק חזקים להכנת החכות	 

יש להכין דוגמא של היצירה כדי להראות לילדים	 

9 
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8:30-9:15 קבלת הילדים, משחק חופשי

9:15-9:45 מפגש בוקר:

הכנות ואביזרים:
רצועות שמע	 

פעילות:

התעמלות בוקר, 12 הפסוקים

הצגת הבובות:

אורי רץ בהתרגשות ומספר לאורית שאבא ואמא אמרו שעוד שעה יקחו אותם לטיול: לאגם מים. אורית 

ממש שמחה ומציעה לאורי להתחיל להתארגן לטיול. אורי ואורית מתארגנים לטיול, לובשים כובע שמש 

, משקפי שמש, לוקחים מים ויוצאים. רגע לפני שהם יוצאים, הם מתחילים לדבר מתוך סקרנות: מענין מה 

יש באגם.מה כבר יכול להיות מענין בתוך מים.

למפי מופיע וקורא לילדים: אני אעזור לכם לגלות מה יש באגם:  קדימה, אחרי!

אורי ואורית עומדים ומוכנים לצאת למסע, הגננת בוחרת שלושה ילדים, שיעמדו מאחורי הבובות, מפעילה 

את  מוזיקת המסע )שיר מס' 6( ויוצאים לדרך.

הולכים בשבילים ובפיתולים מתקדמים וממשיכים עד שמוצאים אוצר ומביאים אותו למפגש.

פותחים את האוצר והילדים נשאלים: מה יש בקופסא? דג!!!  דגים שוחים באגם! איזה יופי! נהדר!

איך אפשר לעשות מעשה טוב עם דג? איך מאירים את העולם עם חיה?

הגננת תציע שהבובות ימשיכו לנו את ההצגה ויגלו את התשובה.

אורי ואורית מטיילים להנאתם באזור האגם, ומתפעלים מיופי הצמחים, הדגים, הנוף השמש וכו' פתאום 

אורית שואלת: אורי, מאיפה נוצרו פה עצים, אגם? דשא? דגים כל כך יפים?

אורי: שאלה מעניינת, גם השמש ואפילו השמים. מאיפה נוצרו כולם?

אורית: לא יכול להיות שכל הדברים האלו נעשו לבד!!!

אורי: נוו אורית. אז מי יצר אותם?

אורית אנחנו לא יודעים... ומה עושים כשלא יודעים?

אורי ואורית: כשלא יודעים- את למפי שואלים!!

אורי ואורית מכריזים: למפי! למפי!

נוצרו כל הדברים היפים בעולם?  כיצד  ושואלים אותו:  ואורית ממש שמחים  ואורי  למפי מופיע 

למפי הפנס מבקש מהם לשבת ומספר לכוולם: לפני המון המון שנים. לא היה בעולם כלום. 

רק באלגן. הגיע הקב"ה- ה'-אלוקים. וברא את כל הדברים היפים שאתם רואים. )לילדים 

עם ידע קודם, אפשר לחזור איתם מה ברא בכל יום( ולכן: בכל פעם שאנחנו רואים את הנוף 

היפה, הצמחים היפים, החיות והדגים. אנחנו נזכרים!!! מי ברא הכל? ה' אלוקים.
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ואז אנחנו אומרים: "מה רבו מעשיך ה'"

תגידו אחרי: מה רבו מעשיך ה'

אורי ואורית : "מה רבו מעשיך ה'."

ילדי הגן: מה רבו מעשיך ה'.

אורי ואורית: עכשיו אנחנו מבינים. ה' ברא את כל היופי שיש בעולם. ולכן כשאנחנו רואים נוף יפה- אנחנו 

אומרים "מה רבו מעשיך ה'"

אורי: אורית, בואי נמשיך לטייל. אורי ואורית מטיילים.

פתאום נעצרים: אורית, וואוו תראה איזו שיירה יפה של ברווזים.

אורי: אז בואי נגיד ביחד: "מה רבו מעשיך ה'"

למפי מדליק את הפנס ואומר: מחיאות כפיים לאורי ואורית. הם ראו ברווזים ומיד נזכרו. 

ה' ברא את הדברים היפים. ומיד אמרו: מה רבו מעשיך ה'.

לימוד השיר מה רבו מעשיך ה' שיר מס' 8 בדיסק

9:45-10:00 | תפילה

10:00-10:30 | ארוחת בוקר וברכת הזמון

10:30-11:00 | הפסקת חצר

11:00-11:30 | יצירה - תמונת אגם

הכנות ואביזרים:

"תמונת אגם" מה רבו מעשיך ה' מודפסת

לקנות בחנות חומרי יצירה דמויות קרטון: דגים, ברווזים, עשבים. )בגודל תואם להדבקה על הקרטון.( או 

לגזור לבד מקופסאות קורנפלקס ישנות וכד'

1 דף מדבקות כחולות לכל ילד )אם יש להשיג תכלת, אז כל ילד מקבל חצי דף כחול וחצי תכלת(

פלסטלינה במספר צבעים

היצירה:

הילדים מדביקים מדבקות כחולות על הגלים בצפיפות לאורך קו הגל. )אם יש גם תכלת אז בדגם(, מורחים 

פלסטלינה ירוקה על העשבים ומורחים פלסטלינה על דגי הקרטון, מורחים פלסטלינה על הברווזים. )אם 

נשארו שאריות של פלסטלינה מתקשה מיצירת מחזיק המפתחות- ניתן לשדרג לפלסטלינה מתקשה(

לאחר שסיימו לקשט: מדביקים את העשבים, דגים וברווזים על התמונה. יוצרים כוכב מפלסטלינה אדומה 

וממקמים בפינה.
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11:30-12:00 | חוג חיות והפעלה "דגים"

הכנות ואביזרים:

רצועת שמע- ים

קופסאת פלסטיק עם 3 דגי זהב )מחיר של מספר שקלים בודדים בחנות חיות(

אלבד כחול לכל קבוצה באורך 5 מטר. הכי רחב שיש(

4 דגי קלקר/משחק לכל קבוצה להפעלת "הים"

הפעילות:

התלמידים יושבים במעגל, הגננת מבקשת לעצום עיניים כי ההפתעה מגיעה. הגננת מביאה לגן את קופסאת 

הדגים כשהיא מכוסה במפה אטומה, ומניחה במרכז המעגל. הגננת תזמין ילד/ה להצמיד את האוזן למפה 

ולהאזין לצליל ולפי זה לנחש מהי החיה שמסתתרת... הילד/ה יגיד שאינו שומע והילדים יתבקשו לחשוב 

איזה חיה לא מרעישה כלל.

הגננת תספר על החיים של הדגים במים, תראה לילדים את גודל הדג ותספר על הלויתן עד כמה הוא ענק 

ישליך לצנצנת  והוא  פירור  ילד  )תחלק לכל  רגיל. הגננת תאפשר לילדים להאכיל את הדגים  דג  לעומת 

בתורו(

הגננת תפרוס מפה חד פעמית /אל בד כחול כהה על הרצפה. ותושיב בכל פעם חצי מילדי הגן סביב המפה. 

הגננת תספר שבים יש הרבה דגים, קטנים וגדולים, הם שוחים בנחת ובשלווה. ואז מזמינה את גלי הים.

לא  שהמפה  אותם  לקרב  קצת  כדאי  מותחים,  לא  )אך  במפה  מחזיקים  המפה  סביב  שיושבים  הילדים  כל 

תקרע(

הגננת מסבירה: במשחק המפה היא ים, לפעמים הגלים עדינים )ומנענעת איתם בעדינות( ולפעמים סוערים 

)ומנדנדת מהר( על הילדים על פי קצב המנגינה לנענע את הגלים. הגננת מפעילה את המוזיקה.

אפשר להניח דגי קלקר/משחק על המפה. כך החויה מתעצמת כשהדגים קופצים...

12:00-12:30 | משחק חופשי בגן

12:30-13:00 | פעילות דייג

הכנות ואביזרים:

10 דגים עשויים סול )קנוי או גזור(

סול, ארטליין, 

12 סיכות משרד
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סרט מתנות באורך 2 מטר

4 מקלות ארטיק חזקים להכנת החכות

כיצד מכינים חכות?

מקל ארטיק שבסופו קושרים סרט מתנות באורך 40 ס"מ . בסוף סרט המתנות קושרים סיכת משרד פתוחה.

גם בראש כל דג נועצים סיכת משרד פתוחה.

וכדי לדוג בעצם הסיכות משתלבות זו בזו.

הפעילות:

הגננת מניחה במרכז המעגל קערה עם 6 דגים. ומזמינה ילדים לדוג בעזרת החכה בכל שלב הילדים מנסים 

לדוג בצורה אחרת:

שלב א- רק ילד אחד מנסה, כשמצליח כולם מוחאים כפיים.

שלב ב- סופרים לו עד 10 ורואים אם הצליח לדוג.

שלב ג'- שני ילדים בו זמנית- תחרות. 

13:00-13:30 | מפגש סיכום

הכנות ואביזרים:

דג משחק

מטפחת

הפעילות:

משחק לשים מטפחת, כאשר במקום מטפחת- הגננת מניחה דג אחד. )קלקר/מהדייג(

הגננת תסכם את הנלמד: מי ברא את העולם היפה?

ומה נגיד כשנראה נוף/חיות יפות?
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   דואגים לברואים - לא מצערים חיות

 	

 	

 	

 	

חומרים נוספים:	 
צלוחית מים וצלוחית עם פירורים	 

אפרוח משחק ואם אין- אז להכין מנייר.	 

מפה/שמיכה לבנה	 

 בריסטולים גזורים לעיגולים לפי הדוגמא	 

נוצות צבעוניות מחנות יצירה

עיניים זזות	 

יש להכין דוגמא של היצירה כדי להראות לילדים	 

10 
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8:30-9:15 קבלת הילדים, משחק חופשי

9:15-9:45 מפגש בוקר:

הכנות ואביזרים:
צלוחית מים וצלוחית עם פירורים	 

אפרוח משחק ואם אין- אז להכין מנייר.	 

פעילות:

התעמלות בוקר, 12 הפסוקים

הצגת הבובות:

אורית תכנס בשמחה הביתה עם.. אפרוח ביד )לא אמיתי!(

אורי מאד יתרגש וישאל מאיפה האפרוח, ואורית תספר שדוד חיים מהמושב נתן לה אותו במתנה.

אורי ואורית ישמחו עם האפרוח ויתחילו לשחק איתו. יגלישו אותו במגלשה, ינדנדוהו בנדנדה... וישחקו 

ינסו לחשוב למה האפרוח  איתו תופסת. אבל פתאום ישימו לב שהאפרוח עצוב ומצייץ סוג של בכי. הם 

עצוב, ויחליפו משחק כמה פעמים במחשבה שהאפרוח מעונין במשחק  אחר. אך זה לא יעזור. אורי ואורית 

לא מוצאים פתרון! וכשאת הדרך לא יודעים-את למפי שואלים.

למפי מופיע ומציע ללכת בעקבות האוצר. כך נגלה פתרון. אורית אורי ושלושה ילדים מהקבוצה צועדים 

לאוצר ומביאים אותו למפגש.

זה קשור  ואיך  זה?  ואורית מנסים לחשוב מה  פירורים. אורי  וקופסא עם  ובאוצר מגלים: צלחת עם מים, 

לאפרוח. ולא מבינים.

הגננת תזמין ילד שיסביר להם איך חפצים אלו יכולים לעזור לאפרוח.

אורי ואורית יחליטו לנסות. הם יניחו על הרצפה את האוכל והשתיה. והאפרוח יגיע ויטעם.

לא  טוב! הפסקתם לצער את האפרוח.  קיימתם מעשה  כל הכבוד!!  ודני,  אורית  ויגיד:  ידלק.  לפתע למפי 

הגלשתם ולא נדנדתם, רק התחלתם להאכיל את החיות  וכך ולדאוג להם שהם לא יצטערו. נזהרתם שלא 

יהיה "צער בעלי חיים"

הגננת תספר את סיפורו של שאול יצחק השובב. )ממולץ להשיג את הסיפרון בהוצאת מאוריתים ולספר 

בליווי תמונות(

9:45-10:00 | תפילה

10:00-10:30 | ארוחת בוקר וברכת הזמון

10:30-11:00 | הפסקת חצר
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11:00-11:45 | יצירה - בובת אצבעות אפרוח

הכנות ואביזרים:

יש לגזור לכל ילד 2 עיגולי בריסטול בקוטל של 5 סמ', ובקוטר 7 סמ' עם 2 חורים לאצבעות )כדאי לקפל 

את החלק התחתון של העיגול הגדול לגזירה קלה של חורי האצבעות( 

היצירה:

כל ילד מקבל עיגול בריסטול עם 2 חורים, ועיגול קטן יותר )ראי תמונה( 

זזות ומקור כתום. הילדים יצבעו את הבריסטולים  כאוות נפשם, ובסיוע הגננת ידביקו את  נוצות, עינים 

הנוצות העיניים המקור. ניתן להכין כנפיים גם מעטרות נייר )מנג'טים( גזורות ל2 וצבועות 

12:30-13:00 | משחק חופשי בגן

13:00-13:30 | מפגש סיכום

הכנות ואביזרים:

מפה/שמיכה לבנה

הפעילות:

הגננת שואלת מה למדנו היום? איך מתיחסים לחיות? כיצד עוזרים להם? 

הגננת תחדד שכל חיה צריך להיזהר שלא לצער אותה. גם לחיות שנראות לנו פחות חמודות. אסור להציק 

לחתולים או כלבים ברחוב. או להזיק ליונה פצועה וכד'.

הגננת תמשיך לחזור: איך נולד האפרוח, כמה זמן דוגרת התרנגולת ומי יוצא בסוף?

משחק תרנגולת דוגרת: ילד נבחר להיות התרנגולת- הוא יוצא מהחדר. ילד נוסף נבחר להיות האפרוח. 

)ניתן להלביש אותו בתחפושת של אפרוח( האפרוח מתכווץ במרכז המעגל ומכסים אותו ב"ביצה"- 

האפרוח  את  בידיה  )מכסה  שבועות   21 לדגור  עליה  חוזרת,  התרנגולת  לבנה.  מפה   / שמיכה 

בוקע,  האפרוח  האפרוח,  מיהו  נחש  עליה  לספור,  כשמסיימים   ).21 עד  סופרים  והילדים 

ורואים האם צדק! 
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   שומרים על הסביבה

B פעילות ניקיון הסביבה בערכת פלסטלינה

נספחים להדפסה:

כרטיסי אורי ואורית שומרים על סביבה נקיה	 

תמונת תיבת נח	 

חומרים נוספים:

2 סוכריות טופי	 

דמות נוספת להצגה )זכריה השכן(	 

קרעי נייר/קרפים	 

כוסות חד פעמיים כמספר הילדים	 

מגבונים כמספר הילדים	 

קשים פי 3 ממספר הילדים	 

10 ספוגים	 

קצף גילוח	 

בריסטולים מקופלים לסירות	 

גואש בצבעים שונים	 

סבון לבועות:	 

אפשרות א': לקנות כ10 בקבוקוני בועות סבון כמספר הילדים )ניתן להשיג בהכל בשקל(

אפשרות ב': להכין קערות סבון ומים ולעשות בועות בעזרת אפשר ללפף חוטי ברזל ללולאות בגדלים שונים. 

פטנט נחמד: ללפף את הטבעת/החישוק בחוט כותנה, הטבעת תספוג יותר סבון ותיצור בועות גדולות יותר

אפשרות ג': מסננות מהמטבח, גלילים וצינורות, משפכים, רשתות, טבעות, קשיות שתייה. )כל צורה סגורה 

חלולה תתאים(

יש להכין דוגמא של היצירה כדי להראות לילדים	 

11
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8:30-9:15 קבלת הילדים, משחק חופשי

9:15-9:45 מפגש בוקר:

הכנות ואביזרים:
2 סוכריות טופי	 

דמות נוספת להצגה )זכריה השכן(	 

קרעי נייר/קרפים	 

פעילות:

התעמלות בוקר, 12 הפסוקים

הצגת הבובות:

אורי ואורית: "שלום לכולכם! כמה טוב לראות אתכם! איך אתם מרגישים?"

הילדים:"ברוך ה'! ברוך ה'!"

אורי: אורית, אני כל כך שמח, הגננת אמרה לי היום שהתנהגתי בקייטנה פשוט מ-ק-ס-ים...

למה? כי אספתי את כל המשחקים! הגננת כל כך שמחה שקיימתי מצווה בזריזות נהדרת היא הביאה את 

הקופסא הסגולה הגדולה, וממנה 2 סוכריות טופי לי נתנה. קחי אורית, שמרתי לך אחת.

אורית: תודה רבה אורי! איזה אהבת ישראל אתה מקיים! אני מאוד אוהת סוכריות טופי.

אורי ואורית פותחים את העטיפה

אורית: אויש, זה קצת נמס, זה כל כך דביק

אורי: יש שלי נדבק, אני אנסה לנער את היד. אוי תראי הצלחתי העטיפה נפלה לריצפה ולי נשאר הטופי 

ביד. 

"ילדים חמודים!"

זה זכריה השכן... הוא עלה מתימן לפני שנה, ובשכונה שלנו השתכן...

זכריה: "אוי ,אוי, אוי, אני לא מאמין למה שעיני רואות! כמעט שיורדות לי עכשיו דמעות! כשעלינו לארץ 

ישראל הקדושה שכולה שלימות! הלב שלנו פשוט רעד מהתרגשות ! דלת המטוס נפתחה והתחלנו לרדת 

במדרגות מעינינו זלגו להם הדמעות. זו ארץ האבות! גדולי האומה! ומיד התחלנו לנשק את האדמה........!" 

ועליכם ילדים אני מאד מתפלא, כל אחד מאיתכם במצוות הוא מלא. אני בטוח כי לא בכוונה, השלכתם את 

העטיפה"

אורי ואורית: אבל אנחנו לא מבינים, מה כל כך נורא בקצת לכלוך על הריצפה?

למפי מגיע ומציע, אולי נפתח את תיבת האוצר ונחפש תשובה? בואו נזמין 3 ילדים נהדרים 

שעל השקט שומרים )3 ילדות נהדרות שעל השקט שומרות(. הילדים יוצאים לחפש את 

האוצר ומביאים אותו למפגש.

באוצר מתחבא יעה.
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הגננת שואלת את הילדים: מה הקשר של היעה? למה כדאי שהסביבה שלנו תהיה נקיה?

לאחר שהילדים יענו הגננת תוסיף ותסביר שהקב"ה ברא את העולם ואנחנו צריכים לשמור עליו שהבריאה 

לא תיפגע וגם שבכל זמן נוכל לראות את העולם היפה שברא ה' ולא נהרוס אותו.

ותרחיב שבמיוחד כאן בארץ ישראל שהיא ארץ כל כך קדושה אנחנו רוצים לשמור עליה  הגננת תוסיף 

ולדאוג לה.

אורי ואורית: עכשיו אנחנו מבינים! תודה למפי, תודה אדון זכריה.

אורי ואורית מרימים את העטיפה ולמפי מאיר.

למפי:"אחת שתיים נפשיל שרוולים!

אנו על נקיון הסביבה שומרים!

הגננת תפזר על הרצפה קרעי קרפים בצבעים שונים ושלושה ילדים עם סלסלה יאספו מן הרצפה. המנצח 

מי שאסף הכי הרבה...

9:45-10:00 | תפילה

10:00-10:30 | ארוחת בוקר וברכת הזמון

10:30-11:00 | הפסקת חצר

11:00-11:45 | דוכני פעילות

הכנות ואביזרים:

כוסות חד פעמיים כמספר הילדים

מגבונים כמספר הילדים

קשים פי 3 ממספר הילדים

10 ספוגים

קצף גילוח

בריסטולים מקופלים לסירות

היצירה:

הילדים עוברים בין הדוכנים בחופשיות על כל שני דוכנים יש להעמיד איש צוות אחראי.

1. מצמידים לכוס פלסטיק מצידה הפתוח מגבון, בעזרת גומיה ובצד השני משחילים קש. הילדים יטבלו 

בגיגית סבון ויפריחו "נחש" של בועות!!

2. נותנים ל2 ילדים ספוג וגיגית מים הראשון שמילא כוס בעזרת סחיטה של מים הוא המנצח!
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3. משחק בקצף על לוח גבוה בחצר. 

4. סירות מבריסטול על מים )עם סבון( בתוך גיגית. הרעיון לנשוף עליהם בעזרת קש ולהוביל אותם אל 

הקצה

11:45-12:30 | יצירה

הכנות ואביזרים:

בועות סבון כמספר הילדים )ניתן להשיג בהכל בשקל( או להכין קערות סבון ומים ולעשות בועות בעזרת 

גואש בצבעים שונים

כרטיסי אורי ואורית שומרים על סביבה נקיה

הפעילות:

עליהן  לקיר  צמוד  ניילון  מפות  ולפרוס  הגן  קיר  על  לתלות  הדפים  ואת  בחוץ  היצירה  את  לעשות  כדאי 

הילדים יעמדו.

בבקבוקון של בועות שניתן לקנות בכל חנות מכניסים קצת צבע גואש. על לוח, בגובה ראש הילדים תולים 

מול כל ילד בריסטול מעוצב מהגרפיקה עם כיתוב "אורי ואורית שומרים על הסביבה". הילדים מפריחים 

אל הדף בועות צבעוניות וכשהן מתפוצצות על הדף מתקבלים עיגולים יפים. שומרים בצד ליבוש ומקבלים 

בסוף היום יחד עם ההפתעה.

עליהן  לקיר  צמוד  ניילון  מפות  ולפרוס  הגן  קיר  על  לתלות  הדפים  ואת  בחוץ  היצירה  את  לעשות  כדאי 

הילדים יעמדו. )דוגמת היצירה בסוף המערך(

12:30-13:00 | משחק חופשי בגן

13:00-13:30 | מפגש סיכום

הכנות ואביזרים:

תמונת תיבת נח

הפעילות:

מראה תמונת התיבה של נח מחולק לקומות 

הגננת: "לכמה מחולקת התיבה?" "מדוע?" "מה יש בכל קומה?"

לא נח דאג גם לבני האדם וגם לחיות ולא פחות לנקיון ולמקום מיוחד לפסולת. )הוא בוודאי 

חשב לזרוק את זה לים(

וכאן אפשר להרחיב על הנקיון בבית, בחדר בגן. מה עושים עם ניירות שגזרנו? מה עושים 

עם בקבוקים ריקים )ניתן להרחיב על המיחזור(
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   מתענגים בשבת

B פעילות שבת בערכת פלסטלינה

נספחים להדפסה:

דמויות:  פרה, יהודי, גוי, דלי מים ולידו חציר	 

סמל השבוע	 

חומרים נוספים:

ממתקים	 

פירות	 

כרית ושמיכה	 

צבעים/טושים	 

4 מקלות ארטיק לכל ילד	 

דבק	 

 	A5 שקיות צלופן בגודל

יש להכין דוגמא של היצירה כדי להראות לילדים	 

12 
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8:30-9:15 קבלת הילדים, משחק חופשי

במידה וחוששים שלא יספיקו- ניתן לנצל את הזמן לצביעת הבובות: פרה, יהודי, גוי, דלי מים ולידו חציר.

9:15-9:45 מפגש בוקר:

הכנות ואביזרים:
ממתקים	 

פירות	 

כרית ושמיכה	 

פעילות:

התעמלות בוקר, 12 הפסוקים

הצגת הבובות:

הבובות מתארגנות, מנקות, מבשלות, מתרחצות, מתלבשות...

אנחנו  עכשיו  יסבירו:  הבובות  שבת!!!  לכבוד  תשובה:  מתארגנת?  כך  כל  החבורה  למה  נשאלים:  הילדים 

מכינות ועובדות קשה כדי שבשבת נוכל לנוח...

אבל אז אורי יגיד לאורית: בואי נלך לקופסאת ההפתעות, יש שם את כל מה ששמרנו כל השבוע לכבוד 

שבת!

אורי ואורית ילכו ויביאו את קופסת ההפתעות למפגש. שם יגלו מלא ממתקים ופירות, וגם שמיכה וכרית.

את  יוציא  להסביר:  יתחיל  ואורי  לשבת.  הקשר  מה  מבינה  לא  בכלל  שהיא  ותגיד  לצחוק  תתחיל  אורית 

התפוח ויגיד: ביום ראשון אבא קנה תפוח אדום ויפה. כל כך התחשק לי לאכול, אבל התגברתי והחלטתי 

שפרי כל כך יפה- שומרים לכבוד שבת.

כל  ושמר  והתגבר  יפה.  בתפוח  השבת  את  כיבד  אורי  לאורי.  כפיים  למחוא  מהילדים  ויבקש  יאיר:  למפי 

השבוע.

אורי ימשיך ויסביר כל ממתק איפה קיבל אותו ועד כמה שמר לשבת ובכל פעם למפי יאיר. עד שיגיעו לחפץ 

האחרון- שמיכה וכרית וישאלו את הילדים: מה אפשר לעשות בשבת עם שמיכה וכרית? תשובה : לנוח!!

אורי יסביר שאכן זה מה שהוא עושה כל שבת! הוא נח!!! לא הולך לגן, לא מנקה את הבית, לא כותב, ולא 

במחשב. אפילו לא בטלפון הנייד.

הילדים יישאלו מה עוד לא עושים בשבת: לא מדליקים אש, לא נוסעים במכונית. רק נחים!

הגננת תשאל מי מהילדים אוהב לנוח בשבת? הילדים ירימו אצבע ולמפי יידלק.

הגננת תשאל מי מהילדים אוכל אוכל טעים בשבת? למפי שוב יידלק

הגננת תשאל מי מהילדים פעם הלך להתפלל בבית הכנסת בשבת? מי מהילדים ראה 

את אמא מדליקה נרות שבת? אצל מי אוכלים חלה? אצל מי דגים? אצל מי בשר?

ובכל תשובה חיובית למפי ידלק .
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*סיפור: הגננת מציגה את סיפור פרה שומרת שבת ע"י הבובות הצבועות:

מעשה בחסיד עני שהייתה לו פרה אחת לחרוש בה. לאחר זמן לא נשאר לחסיד כסף ומכר פרתו לגוי. חרש 

היה  לעבוד.  רצתה  ולא  במקומה  הפרה  רבצה  לחרוש.  הפרה  את  הוציא  בשבת  החול.  ימי  ששת  הגוי  בה 

האיש מכה אותה, והיא אינה זזה ממקומה. ראה האיש כך, הלך אל אותו חסיד ואמר לו: "בוא וקח את פרתך, 

היא לא מסכימה לעבוד בשבת! הבין אותה החסיד מפני מה אינה עובדת: שהיתה רגילה לנוח בשבת. אמר 

החסיד לקונה: ''בוא ואקים אותה ואעשה שתחרוש'' כשהגיע החסיד לשדה , לחש באוזנה של הפרה: "אי 

פרה, פרה! כשהיית אצלי, היית נחה בשבת; עכשיו שהייתי מוכרח למכור אותך לאיש זה, בבקשה ממך, 

קומי ועשי רצון אדונך." מיד קמה הפרה ורצתה לעבוד. אמר הקונה לחסיד: "לא אתן לך ללכת עד שתאמר 

לי מה עשית לה ומה אמרת לה באזנה"  סיפר לו החסיד מה אמר לפרה. שמע הקונה ואמר בליבו: "אם פרה 

זו, שאינה יודעת לדבר ואין לה שכל, יודעת לשמוע בקול אדונה, מה אני שיש לי דעת ובינה - לא אכיר את 

חוקי אדוני?" מיד הלך, התגייר ולמד תורה, ונקרא שמו בעברית רבי יוחנן בן תורתה.

9:45-10:00 | תפילה

10:00-10:30 | ארוחת בוקר וברכת המזון

10:30-11:00 | הפסקת חצר

11:00-11:30 | יצירה - הכנת בובות תיאטרון

הכנות ואביזרים:

צבעים/טושים

4 מקלות ארטיק לכל ילד

דבק

A5 שקיות צלופן בגודל

היצירה:

צביעת הבובות - אם כבר צבעו בבוקר אז:

סיום הכנת הבובות - הדבקה על מקלות, צביעת מסגרת לסיפור "פרה שומרת שבת" כתיבת שם מאחורי 

הדף )כך יראו דרך הצלופן( הכנסה לצלופן.

לסגור את השקית בהידוק.
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   מגלים את השמחה

נספחים להדפסה:

כרטיס "חשוב טוב יהיה טוב"	 

חומרים נוספים:

4 חבילות פלסטלינה מתקשה צהובה )קליי(

פלסטלינה אדומה/שחורה

חצי כדורי קלקר גדול לכל ילד.

זוג עיניים זזות לכל ילד

זוג אטבים קטנטנים

2 פתקיות ממו לכל ילד לתקוע באטב.

מתלי מדבקה כמספר הילדים.

גליל מגנט

)מדבקות פשוטות צורת ריבוע צבעוניות ליצירת המסגרת(

10 חליליות, 10 מקלות הקשה, 10 חצוצרות )במידה ואין בגן כדאי לקנות מאוד פשוטות בהכל בשקל(

יש להכין דוגמא של היצירה כדי להראות לילדים 

13 
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8:30-9:15 קבלת הילדים, משחק חופשי

9:15-9:45 מפגש בוקר:

הכנות ואביזרים:
חליליות	 

פעילות:

התעמלות בוקר, 12 הפסוקים

הצגת הבובות:

אורי מגיע הביתה וראה את אורית בוכה. אורי שואל את אורית למה היא עצובה, והיא מספרת לו שהגננת 

בחרה 3 ילדות להיות אמא של שבת ואותה לא. ולכן היא עצובה. אורי שואל את הילדים, מה הם אומרים: 

האם יעזור לאורית לבכות? להיות עצובה?

אורי מנסה לשכנע את אורית לא לבכות אבל לא מצליח. 

ואז קורא ללמפי הפנס שיבא לעזור.

למפי מגיע ומציע לצאת למסע ולגלות את האוצר היומי שיעזור לנו איך להתנהג.

אורי ואורית עומדים ומוכנים לצאת למסע, הגננת בוחרת שלושה ילדים, שיעמדו מאחורי הבובות, מפעילה 

את  מוזיקת המסע )שיר מס' 6 ( ויוצאים לדרך.

הולכים בשבילים ובפיתולים מתקדמים וממשיכים עד שמוצאים אוצר ומביאים אותו למפגש.

פותחים את האוצר והילדים נשאלים: מה יש בקופסא? תשובה : חליליות. הגננת תשאל מה עושים עם זה? 

תשובה: מנגנים.

הגננת תקרא לאורי ואורית להמשיך את ההצגה. בעקבות ההפתעה שמצאו. אורי יקח חלילית ויגיד לאורית: 

יש לי רעיון איך לגרש את הבכי והעצב. ע"י שמחה. אני אנגן ואת תשירי, וכך תהי בשמחה.

אורי ינגן, אורית תשיר. ולמפי ידליק את הפנס ויגיד לאורי ואורית : כל הכבוד היום אנחנו נאיר את העולם 

ע"י שמחה.

למפי ישאל את שאר חברי הקבוצה אם הם רוצים להצטרף ולהאיר היום את העולם ע"י שמחה.

הגננת תלמד את השיר: "מצווה גדולה להיות בשמחה" עם תנועות. אחר כך יעשו מעגל וירקדו

ובסוף השיר תשאל את בובה אורית: נו, את עדין עצובה שאת השבוע לא אמא של שבת?

אורית תענה: מה פתאום! אני דווקא שמחה! תהיה לי הזדמנות בשבוע אחר.

9:45-10:00 | תפילה

10:00-10:30 | ארוחת בוקר וברכת המזון
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10:30-11:00 | הפסקת חצר

11:00-11:45 | יצירה

הכנות ואביזרים:

4 חבילות פלסטלינה מתקשה צהובה )קליי(

פלסטלינה אדומה/שחורה

חצי כדורי קלקר גדול לכל ילד.

זוג עיניים זזות לכל ילד

זוג אטבים קטנטנים

2 פתקיות ממו לכל ילד לתקוע באטב.

מתלי מדבקה כמספר הילדים.

גליל מגנט

)מדבקות פשוטות צורת ריבוע צבעוניות ליצירת המסגרת(

היצירה:

מגנט למקרר המורכב מ: הבסיס הוא קרטון קשיח בגודל A5. שמאחוריו מודבק מגנט.

מקדימה מודבק בדבק חם חצי כדור קלקר ענק. את הכדור יעטפו בפלסטלינה מתקשה בצבע צהוב.

ועל הפלסטלינה ידביקו עיניים זזות. הילדים יגלגלו נחש מפלסטלינה וידביקו כפה.

מתחת ידביקו שני אטבי כביסה מודבקים, לצורך תלית פתקיות של דברים משמחים.

11:45-12:30 |הפעלה מוסיקלית: שירת הלויים

הכנות ואביזרים:

רצועה 11-13

10 חליליות

10 מקלות הקשה

10 חצוצרות

הפעילות:

חלק ראשון- הגננת משמיעה  שיר 12

)בכל פעם שומעים צליל של כלי נגינה אחר ועל התלמידים לזהות מהו הכלי. (

לאחר שהגננת משמיעה את שלושת סוגי הכלים. היא מחלקת כלים אלו. לכל שורה של 
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תלמידים כלי אחר.

כעת הגננת תשמיע שוב כל כלי, )שיר 12( ורק מי שיש לו את אותו הכלי- ינגן.

חלק שלישי- הגננת תשמיע את השיר )שיר מס' 13( )שיר מיוחד בו בכל קטע-  שומעים צליל אחר, ובסוף 

נשמעים כל הצלילים יחד( כל קבוצה תנגן רק כאשר הצליל של הכלי שלה נשמע.

התוצאה: תזמורת מדהימה.

 לסיום: מנגנים שיר נוסף עם כלים.  )את שיר 11( מצווה גדולה להיות בשמחה.

12:30-12:45 | משחק חופשי בגן

12:30-12:45 | משחק הפסלים

הגננת משמיעה מוזיקה )רצועה 14(

שזז  ילד  פסל.  כמו  עוצרים.  הילדים  מכבה.  שהגננת  ברגע  מוזיקה.  עם  במפגש,  ורוקדים  שרים  הילדים 

מתיישב וממשיכים... מי נשאר אחרון?

13:00-13:30 | מפגש סיכום

הגננת תספר את סיפורו של רבי עקיבא והשודדים ותחדד את הנקודה של שמחה למרות  שלא תמיד הכל 

נעים. כל מה שה' עושה הוא טוב גם אם לא תמיד זה נראה לנו.

רבי עקיבא והשודדים

"פעם אחת יצא רבי עקיבא למסע והצטייד בחמור, תרנגול ונר. חמור לרכוב עליו ולהניח עליו משאו. תרנגול 

כדי שיעיר אותו בבוקר לתפילה כשעון מעורר. ונר כדי שיאיר לו בלילה ויוכל ללמוד תורה.

עשה רבי עקיבא דרכו דרך ארוכה, וכשפנה היום והחשיך הגיע לעיר אחת ורצה לנוח בה, חיפש מלון אך לא 

מצא, ביקש רבי עקיבא מאנשי העיר מקום ללון, ואיש לא הסכים לתת לו מקום לינה.

עמד רבי עקיבא ברחובה של עיר לבדו בחושך ובקור ואמר: אני אשמח ואאמין בה' שהרי כל מה שעושה 

ה', הכול לטובה! 

רבי עקיבא לא רצה להישאר בעיר שאנשיה אינם מכניסי אורחים. יצא לשדה, התיישב מתחת לעץ, הדליק 

נר, האכיל את התרנגול ואת החמור וישב ללמוד תורה, למד עד ששכח שהוא לבד. 

פתאום שמע שאגה מבהילה של אריה גדול שהגיח מן היער. האריה טרף את החמור שלו. ומיד בא חתול 

וטרף את התרנגול,  ולאחר מכן באה רוח וכיבתה את הנר, נשאר רבי עקיבא עומד לבד ביער בחושך גמור. 

נר. אמר רבי עקיבא: אני אשמח ואאמין בה' שהרי כל מה שעושה ה', הכול  ללא חמור, ללא חתול וללא 

לטובה! 

לפתע נשמע רעש גדול מכיוון העיר. אויבים נכנסו לעיר ולקחו איתם את אנשי העיר בשבי, בדרכם עברו 

בשדה ששם עמד רבי עקיבא בחשיכה. אולם בגלל החושך לא ראו אותו וכך ניצל מידם.

אמר רבי עקיבא: הוא מה שאמרתי, כי מה שעושה ה', הכל לטובה!

אילולא אכל האריה את החמור- היה החמור נוער, אילולא אכל החתול את התרנגול, היה התרנגול קורא 
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בקול גדול, ואילולא כיבה הרוח את הנר, היה מאיר את החושך, והחיילים יכלו לראות גם אותי ומי יודע מה 

היה קורה. המשיך רבי עקיבא לדרכו והודה לה' על חסדו.

)על פי הגמרא מסכת ברכות דף ס ע"ב(

אפשר להעלות נושאים מהילדים על משהוא שקרה ובסוף הכל היה לטובה..

למפי: בואו נאיר את העולם באור האמונה! אמרו איתי:

"אנו מאמינים, כמו בזה המעשה-

שכל מה שעושה ה'- לטובה הוא עושה

ולכן תמיד נשמח ונקרא היאח!

הגננת תסכם ותספר שכשמשיח יבא ויבנה בית המקדש. הלויים ישירו וינגנו לה' תזמורת נפלאה. אז בואו 

נתפלל ונתחנן לה' שיביא לנו כבר את משיח ואת בית המקדש. שרים יחד: "אנו רוצים משיח עכשיו".

הילדים חוזרים עם היצירות הביתה.
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   י"ב תמו"ז חג הגאולה

היום חל יום י"ב תמוז – חג גאולתו ממאסר של האדמו"ר הריי"צ, רבי יוסף יצחק, שנאסר מכיוון שמסר את 

נפשו על חינוך ילדי ישראל ברוסיה הסובייטית על אף האיסור החמור של השלטונות. ביום זה נהיה גם 

אנחנו חלק מהמפעל האדיר של הרבי, נחגוג את חג הגאולה בחיזוק המטרה שעליה מסר את נפשו – חינוך 

של ילדי ישראל.

ננצל את היום הקדוש הזה לחזק אותם ולהחדיר בהם את החשיבות בשמירה על סדר-יום של ילד יהודי גם 

בחופשה. כדברי הרבי:

"כאשר ילדים יהודיים נמצאים ב"שדה", במחנות קיץ – למרות שאז הם עסוקים במעשים המחזקים 

את בריאות הגוף, הרי יחד עם זאת הם מוסיפים והולכים בכל ענייני קדושה, כמו "עץ השדה" הצומח 

וגדל כל הזמן".

)ע"פ הרבי מדבר לילדי ישראל, עמ' 25(

ביום י"ב תמוז נערוך תוכנית מיוחדת בגן. בבוקר, החל מרגע כניסתם לגן, נעביר לילדים תחושה כי זהו יום 

מיוחד. המסר העיקרי שברצוננו להדגיש לילדים הוא שגם בחופשה אנחנו מתנהגים כפי שילד יהודי צריך 

לנהוג: אמירת "מודה אני", נטילת ידיים, צדקה, קריאת שמע, וכדומה.

אפשר לבקש מהילדים יום קודם להביא איתם מוצר לארוחה חגיגית / חטיף להתוועדות

נספחים וחומרים לפעילות:

תמונה של אדמו"ר הריי"ץ	 

 שלטים מאוירים וממוספרים של ההכנות לכתיבת הפ"נ:	 

1. נטילת ידיים, 2. מטבע לצדקה, 3. פרק תהילים, 4. כתיבת פ"נ.

רצועת שמע של תקתוק מחוגי שעון.	 

מוצג שעון מואנש גדול, עם מחוגים מסתובבים בסיכה מתפצלת.	 

רצועת שמע של השיר המוקלט.	 

כרטיסיות המצוות ושעון	 

סיכות מתפצלות	 

מפה לבנה	 

בקבוק מיץ ענבים וכוסיות	 

14 
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8:30-9:15 | קבלת הילדים

קבלת הילדים

9:15-9:45 | מפגש בוקר

הגננת תספר לילדים שהיום הוא יום מאוד חגיגי, אנו חוגגים את יום הגאולה של אדמו"ר הרייץ וכלן נפתח 

את היום בהכנה מיוחדת לתפילה.הגננת תסביר מהן התחנות ותפזר אותן על השולחנות, הכל שולחן יבצעו 

הילדיאת המשימה המתאימה )1. נטילת ידיים, 2. מטבע לצדקה, 3. פרק תהילים, 4. ציור פ"נ.(

9:45-10:00 | תפילה

10:00-10:30 | ארוחת בוקר וברכת הזמון

10:30-11:00 | הפסקת חצר

11:00-11:30 | מפגש

אביזרים: 

אורי, אורית ולמפי	 

 מוצג שעון מוחבא בתיבה	 

רצועת שמע תקתוק שעון	 

אורי: מה זה הקול הזה שאני שומע?

הגננת תשמיע קול של תקתוק

אורית: מוזר מאוד, איזה קול משונה

)יהיו כמה ילדים שיזהו שמדובר בשעון(

אורי: שעון? מה זה שעון?

אורית: אולי נקרא ללמפי שיעזור לנו?

3 ילדים לצאת איתו לגלות את  ויזמין  ויסביר שהיום הוא הביא לחבורה אורח מיוחד,  יגיע  למפי 

האורח. הילדים ילכול תיבת האוצר ויביאו משם את השעון.

למפי יפתח עם הילדים דיון במושג שעון ומושגי זמן נוספים:

מי מכיר את השעון?

האם גם לכם יש שעון? היכן?
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האם למישהו שאתם מכירים יש שעון?

בשביל מה אנחנו צריכים שעון?

ימות  בוקר/צהרים/ערב/לילה,   – היום  חלקי  יום/לילה,   – היממה  )חלקי  השעה?  את  שנדע  כדאי  מדוע 

השבוע - מתי מתחיל יום חדש/מתי מסתיים יום ועוד(

הגננת תביא דוגמא לכך שחשוב לדעת באיזה חלק של היום אנחנו נמצאים, כדי לדעת מה צריך לעשות 

עכשיו. הגננת תשאל:

מתי הולכים לישון? בלילה

אולי תלכו לישון מיד אחרי שתחזרו מהגן? לא...

למה? כי לכל דבר יש את הזמן המתאים לו, השעון עוזר לנו לדעת מה הזמן המתאים. הגננת תסביר שהשעון 

שלנו מראה על זמנים של בוקר, צהריים, ערב ולילה.

לסיכום, הגננת תסכם את החשיבות הרבה של ידיעת הזמן, לתפקוד וההתנהלות התקינה של כל אחד. המבט 

בשעון, עוזר לנו לדעת באיזה זמן אנו נמצאים ולהיזכר מה כדאי ומתאים לעשות בזמן זה.

הגננת תתחיל לסובב את המחוג של השעון אחורה נגד כיוון השעון. הגננת תצמיד את השעון לאוזן ותשאל 

מה קרה לו? למה הוא מסתובב? הגננת תגלה לילדים שהשעון אומר שהוא רוצה ש'נלך' אחורה בזמן, ונספר 

סיפור שקרה לפני הרבה זמן, הרבה שנים, סיפור על הרבי הריי"צ, בתקופה בה הוא היה ילד צעיר. הגננת 

תסכים לשתף פעולה עם השעון ותספר: )במהלך הסיפור הגננת תציין על השעון את חלק היום בו מתרחש 

הסיפור. בוקר- תיאור השוק, צהרים- סיפור העגל, ואחר הצהריים ערב- הרבי במאסר קר וחשוך(. 

באחד הימים צעד הילד יוסף יצחק לביתו לאכול ארוחת צהריים, כאשר בדרכו הוא פגש את ר' דוד הקצב 

הגיע  כאשר, לפתע,  הקטן לשלום;  יצחק  ליוסף  וחייך  עגל  כתפו  על  נשא  דוד  ר'  הבשר.  המוכר בחנות   -

קצין המשטרה – האחראי על שמירת החוק והסדר – קפץ על ר' דוד ונתן לו מכה חזקה. יוסף יצחק, שראה 

זאת, פעל בזריזות, הוא מיהר להרים את קולו, לצעוק על השוטר ולדחוף אותו הצידה, כדי להגן על ר' דוד. 

הקצין כעס על הילד הקטן שהפריע לו במעשיו ונתן הוראה לאחד השוטרים לעצור את הילד ולהוביל אותו 

לתחנת המשטרה. בתחנת המשטרה הכניסו את יוסף יצחק המפוחד והרעב לאחד החדרים ונעלו אחריו את 

הדלת.

הגננת תעצור ותשאל את הילדים: מה מרגיש ילד שנקלע למצב כזה? איך הוא מתנהג? ומה, לדעתם, יעשה 

יוסף יצחק כעת?

הגננת תגלה לילדים כי יוסף יצחק הקטן, לא בכה ולא צעק, הוא לא ניסה לטפס אל החלון וגם לא ישב רועד 

ונפחד בפינת החדר – יוסף יצחק החליט לא לוותר וגם במצב כל-כך לא נעים ולא נוח, לקיים מצוות לימוד 

תורה! לא היו לו חומש וגם לא גמרא, לא היה עימו אף ספר לימוד, כדי ללמוד תורה, ובכל זאת יוסף יצחק 

היה נחוש בדעתו, חזק בהחלטתו לא לוותר על לימוד התורה והוא החל לחזור בעל-פה, מזיכרונו, משניות 

שידע היטב.

הגננת תדגיש את המצב הלא נוח, והמאמץ לקיים מצוות למרות זאת, בלי לוותר!

לאחר זמן מה, פתח שוטר את החדר בו שהה יוסף יצחק; ואמר לו כי קיבל הוראה מהמפקד הראשי לשחרר 

אותו! 

הגננת תשאל את הילדים 'מיהו הילד יוסף יצחק?' ותספר כי זהו מי שבעתיד הפך להיות רבי יוסף יצחק, 
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יום י"ב בתמוז חל חג הגאולה שלו ממאסר ברוסיה, אליו נשלח בגלל קיום מצוות  הרבי הריי"צ. שהיום, 

ולימוד תורה.

הגננת תסכם שהאדמו”ר הריי”צ, בהיותו ילד, גם כאשר היה במקום ובמצב בהם היתה אווירה והרגשה שכלל 

לא מתאים ומסתדר לקיים מצוות וללמוד תורה, בחר לא לוותר ולמרות הכל לקיים מצווה.

11:30-12:15 התוועדות חסידית

אביזרים: 

מפה לבנה	 

בקבוק מיץ ענבים וכוסיות	 

קטע שיר מוקלט	 

כרטיסיות מצוות	 

לימוד שיר לכבוד י"ב-י"ג תמוז

מילות השיר: 

הרבי הרייץ, הוא רבי יוסף יצחק,

על המצוות הקפיד, שמר,

בגלות, גם במרחק.

נחליט בי"ב תמוז חג הגאולה,

לקיים מצוות גם בחופשה.

מצוות,  לקיום  להתמסר  לומדים  אנחנו  הריי"צ  שמהאדמו"ר  תסביר  הגננת   – טובות  החלטות  קבלת 

כמו  מצוות  לקיים  לנו  קל  בחופש  האם  הילדים  את  תשאל  הגננת  מצב.  בכל  עליהן  לוותר  מבלי 

אחרי  וכד'.  הארוחה?  לפני  ידיים  לטול  קלות?  באותה  להתפלל  זוכרים  אנו  האם  הלימודים?  בימי 

מאוחר? קמים  כאשר  גם  בחופש?  גם  מצוות  לקיים  צריך  האם   – הריי"צ  הרבי  של  דרכו  את   שהכרנו 

נוותר על  גם כאשר יש טיולים של פעם בשנה? מדרכו של הרבי הריי"צ אנו לומדים כי גם בחופשה לא 

המצוות ונקפיד לקיימן. 

אנו  מצוות  אלו  בבוקר?  מקיימים  אנו  מצוות  אלו  הילדים:  את  ולשאול  השעון  במוטיב  להמשיך  אפשר 

מקיימים בגן? בבית? בערב? לפני השנה וכו

ניתן לתאר בפני הילדים סיטואציות  בהם הם נתקלים בקושי לקיים מצווה, למשל- הם לא מגיעים 

לברז נטילת הידיים, או לא מוצאים את הכיפה בבוקר. הילדים יצטרכו להציע מעצמם רעיונות 

כיצד לקיים את המצווה על אף הקושי.

כל ילד יקבל 5 כרטיסיות מצוות ויבחר את המצווה עליה הוא מחליט להקפיד בחופשה.

12:15-12:45 הפסקה בחצר / יצירה חופשית בגן
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12:45-13:15

אביזרים: 

שעון	 

מחוגים	 

סיכה מתפצלת	 

דף מדבקות	 

צבעים	 

כל ילד יצבע את כרטיסיות המצוות שלו. כדאי לסמן לילדים באופן מודגש את המצווה עליה בחרו להקפיד. 

הילדים יקשטו את לוח השעון והמחוגים; ובעזרת הגננת, ירכיבו את השעון: יצמידו את כרטיסיות המצוות 

ללוח השעון במקום המספרים, עפ"י סדר היום )מאמירת מודה אני ועד קריאת שמע שעל המיטה(, ויחברו 

בסיכה מתפצלת את המחוגים ללוח השעון.

13:15-13:30

חלוקת הפתקים להורים והכתרים לילדים

הגננת תסביר כי את השעון רצוי למקם במקום מרכזי בחדר השינה, כאשר בכל יום בחופשה ניתן לסובב את 

המחוגים ולהיזכר במצוות שיש לקיים על-פי סדר היום. הגננת תצייד כל ילד במדבקות ותנחה את הילדים 

לקשט את השעון במדבקה אחת בכל יום בו יזכרו לקיים את המצווה, שבחרו להקפיד עליה גם בחופש.

שירת השיר החדש שנלמד
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   תורמים צדקה

B פעילות צדקה בערכת פלסטלינה

נספחים להדפסה:

 	A4 להדפיס את דפי המטבעות כל אחד על

חומרים נוספים:

גלילי נייר טואלט ובריסטולים או כל רעיו אחר להכנת קופת צדקה	 

בובות תיאטרון, שרוך שחור/נחש גומי	 

כ30 מדבקות מכל סוג: מדבקות כסף קטנות, מדבקות כסף גדולות, מדבקות זהב גדולות	 

טושים/מדבקות, אמצעי קישוט	 

מוקד א: קופה ללא מכסה ומטבעות של 10 אגורות	 

מוקד ב: שתי קופות ושתי סלסלות מטבעות.	 

מוקד ג: חפצים שונים )כדאי שיהיו דומים בצורתם לקופת צדקה(, קופת צדקה	 

יש להכין דוגמא של היצירה כדי להראות לילדים	 

15 
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8:30-9:15 קבלת הילדים, משחק חופשי

9:15-9:45 מפגש בוקר:

הכנות ואביזרים:
בובות תיאטרון, שרוך שחור/נחש גומי	 

פעילות:

התעמלות בוקר, 12 הפסוקים

הצגת הבובות:

בהצגה אורי ואורית מטיילים להנאתם ברחוב, ולפתע מוצאים מטבע זרוקה על המדרכה. הם לוקחים אותה 

צריך  לא  סימנים  לו  שאין  כסף  עונה:  אורי  שייך?  זה  למי  לחפש  צריך  אולי  שואלת:  אורית  בהתרגשות. 

להחזיר לבעלים כי לא נדע לעולם של מי זה. אורית שואלת את אורי: אז מה נעשה עם הכסף? אורי מציע 

הרעיון  את  נבחר  ובסוף  שמצאנו  הכסף  עם  לעשות  אפשר  מה  רעיונות  על  ונחשוב  נשב,  לספסל,  שנלך 

המוצלח ביותר.

אורית: נהדר!! רעיון נפלא!! אוריי: אז בואי נתחיל לחשוב, מה אפשר לעשות עם המטבע? 

אורי: אולי נקנה כדור? אורית: זה רעיון, אבל לדעתי עדיף בובה אורי: אז נבדוק, אולי הכסף יספיק גם לכדור 

בשבילי וגם לבובה בשבילך.אורית: אולי נקנה לנו סוכריות? אורי: לא נראה לי שכדאי, זה יכול להרוס את 

השיניים. אורית: אז נלך לחנות לבדוק אם אפשר לקנות גם בובה וגם כדור? אוריי: רגע!!!!

עוד לא ללכת!!!!! הגננת לימדה אותנו בקיטנה, שכל הזמן צריך לחפש מעשים טובים. אז....

אי  אמממ  אורית:  ביחד....  נחשוב  בואי  אורי:  כסף?  עם  כבר  לעשות  אפשר  טוב  מעשה  איזה  אבל  אורית: 

אפשר להתפלל עם כסף. אורי: ואי אפשר לברך עם כסף. אורית: אפילו לעזור בבית אי אפשר עם כסף. 

אורי ואורית: אז מה נעשה? אנחנו כל כך רוצים לקיים מעשים טובים עם הכסף ואין לנון רעיון איך.

למפי מופיע: בואו אחרי , לאוצר!!! 

אורי אורית ו3 חברים יוצאים להביא את האוצר, חוזרים איתו למפגש, פותחים ומגלים: קופת צדקה.

למפי מסביר: יש מעשה טוב . מאד מיוחד שאפשר לעשות עם כסף. לקחת את הכסף, ולתרום אותו לצדקה. 

יש אנשים מסכנים שאין להם כסף לקנות אוכל. אנו תורמים מטבע לצדקה, המטבע מגיעה אליהם. וכך 

עזרנו להם מכל הלב!

אורי ואורית: אנחנו רוצים לתרום צדקה! אנחנו רוצים לתרום את המטבע שמצאנו!!!

אורית: אני מוותרת על הבובה אורי: אני מוותר על הכדור

אור  בלב.  אור  לנו  עושה  טוב,  המעשה  אבל  להתפוצץ,  יכול  הכדור  להשבר,  יכולה  הבובה  ואורית:  אורי 

שנשאר לתמיד!!!!

אורי ואורית יתרמו את המטבע ולמפי יאיר

הגננת תדליק את השיר: אמא נתנה לי מטבע
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הגננת תספר את הסיפור-   צדקה תציל ממות. כדאי להמחיש סיפור זה עם בובות תיאטרון פשוטות - בת 

רבי עקיבא, ר' עקיבא ושרוך במקום נחש:

)תלמוד מציין כי מהסיפור הבא ניתן ללמוד שאין מזל לישראל.(

פעם היו אנשים שהיו מסתכלים על הכוכבים והיו מצליחים לראות שם מה יקרה בעתיד. יום אחד אמרו 

החוזים לרבי עקיבא "כאשר תגיע בתך לליל חתונתה היא תמות מנשיכת נחש." רבי עקיבא היה מודאג 

מאוד מדבריהם, וכאשר הגיע היום המאושר הוא לא הצליח להירדם כל הלילה. בבוקר המחרת הוא מיהר 

לבקר את בתו ושמח לגלות כי היא עדיין בחיים. במהלך הביקור הוציאה הבת את סיכת השיער שלה מן 

הקיר, כשלתדהמתה נסרך עם הסיכה נחש מת! בלילה הקודם היא תקעה את הסיכה בסדק בקיר שם היה 

הנחש, וכך ניצלו חייה.

"ספרי נא לי" שאל אותה רבי עקיבא. "מה עשית אמש? האם קיימת איזו מצווה מיוחדת בזכותה ניצלת?"

"היה זה זמן קצר לפני שהחל טקס החתונה" סיפרה הבת. "שמעתי דפיקות על דלת הבית. עני עמד בחוץ 

וביקש אוכל, אך כולם היו עסוקים בהכנות ואיש לא התייחס אליו.

מצוות  שזכות  כנראה  לו.  והענקתי  עבורי  שהוכנה  המיוחדת  האוכל  מנת  את  נטלתי  הדלת,  את  "פתחתי 

הצדקה הצילה את חיי" סיימה הבת.

רבי עקיבא יצא בהתפעמות מבית בתו. הוא ניגש לבית המדרש ודרש בפני הנוכחים:

"צדקה תציל ממוות! ולא רק שהצדקה מצילה את האדם שלא ימות במיתה משונה, אלא היא מצילה אותו 

ממיתה ומאריכה את ימיו."

)על פי תלמוד בבלי, מסכת שבת דף קנו(

ולספר: על האדמו"ר הריי"צ  י"ג תמוז  בגני אנ"ש כדאי לפתוח את היום בהרחבה על המשך חג הגאולה 

זאת  הרשו  לא  הגויים  כי  נפש.  במסירות  והכל  ישיבות..  ובשביל  להם,  שאין  יהודים  בשביל  כסף  שאסף 

ובאמת הכניסו אותו למאסר בשל כך. לבסוף שוחרר ב"ה ואנו חוגגים כל שנה בי"ב תמוז לכבוד שחרורו. 

סיפור זה ניתן להמחיש עם תמונת אדמו"ר הריי"צ. )בנספחים( ועם קופת צדקה ומטבעות

9:45-10:00 | תפילה

10:00-10:30 | ארוחת בוקר וברכת הזמון

10:30-11:00 | הפסקת חצר

11:00-11:30 | משחק אהבת ישראל

הכנות ואביזרים:

10 מדבקות כסף בינוניות, 10 כסף ענקיות, 10 זהב ענקיות - יש לכתוב עם טוש ארטליין 

דק את המספרים על המדבקות.
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להדפיס את דפי המטבעות

הפעילות:

משחק חבילה עוברת, כל מי שמוריד עטיפה צריך לגשת ולתרום מטבע לצדקה. המתנה בסוף העטיפות: 

מדבקות עגולות גדולות בצבעים: כסף גדולות  כסף בינוניות  וזהב. על הכסף הקטן כתוב- 1 שקל, על הכסף 

הגדול- 5 שקל ועל הזהב – 10 אג'. כל ילד מקבל מדבקה אחת על החולצה באופן אקראי. 

הגננת תתיחס למדבקות שהודבקו:

שלב א'- היא תרים ציור של מטבע )מודפס, באביזרים( וכל הילדים שיש הם כזו מטבע ירימו אצבע.

שלב ב- הגננת תניח מטבע על הרצפה, רק ילדים שיש להם מדבקה כזו, יעמדו סביב וירקדו את השיר "אמא 

נתנה לי מטבע"

גם  כי היא תשמש אותנו  ולא לגעת בה לאורך היום  על הגננת להזהיר את הילדים לשמור על המדבקה 

בהמשך.

11:30-12:00 | יצירה

הכנות ואביזרים:

קופת צדקה לכל ילד

דף עטיפה לבן

טושים/מדבקות, אמצעי קישוט

הפעילות:

כל ילד מקבל דף אותו הוא יקשט ויכתוב למי הוא רוצה לתרום את הכסף שיאסף בקופה. לאחר מכן הגננת 

תעטוף את הקופה בדף שיצר הילד.

12:00-12:45 | הפנינג צדקה

הכנות ואביזרים:

מוקד א: קופה ללא מכסה ומטבעות של 10 אגורות

מוקד ב: שתי קופות ושתי סלסלות מטבעות.

מוקד ג: חפצים שונים )כדאי שיהיו דומים בצורתם לקופת צדקה(, קופת צדקה

מדבקות כסופות/מוזהבות נוספות

הפעילות:

)ביום זה כדאי לדאוג ל3 אנשי צוות נוספים )אולי הורים/ בנות מבית הספר( לעזרה בהפעלת הדוכנים.
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בגן 3 מוקדי תחרות הקשורים למצוות הצדקה. ילדי הגן מתחלקים על פי סוג המדבקה.

הגננת תתלה בכל מוקד-  ציור אחר של מטבע ותראה לילדים שעליהם ללכת למוקד של המטבע שלהם. 

המוקדים:

מוקד א:  קליעה למטרה -מטבע לקופה.

מוקד ב': תחרות מטבע לצדקה. שתי קופות ושתי סלסלות מטבעות. תחרות בין שני ילדים מי מסיים לתרום 
את כל המטבעות.

מוקד ג: בחירת הצדקה! קושרים לילד את העיניים ולפניו 5 אביזרים ביניהם קופת צדקה. עליו לזהות את 
הקופה על ידי מישוש ולהרים אותה. בקבוצת הבוגרים גם מוקד זה כדאי להכפיל את האביזרים וליצור 

תחרות בין שני ילדים.

בכל המוקדים: ילד שמצליח )וגם ילד שמשתדל- מקבל מדבקות נוספות של כסף על החולצה(

כל רבע שעה הגננת מצלצלת בפעמון ומחליפים מוקד.

באופן מסודר, כל קבוצה עוברת למוקד אחר. על פי השילוט, הגננת תחליף את שלטי המטבעות.

12:45-13:00 | משחק חופשי בגן

13:00-13:30 | מפגש סיכום

הגננת שואלת מה למדנו היום?

איזה מעשה טוב עושים עם המטבע?

חזרה על השיר אמא נתנה לי מטבע.

אורית ודני יציגו שוב, ויספרו עד כמה הם שמחים שבחרו לקיים מעשה טו צדקה עם המטבע. וישאלו את 

הילדים, אם גם הם רוצים לעשות מעשה טוב ולתת צדקה?

לסיום הגננת תדליק את השיר שוב:

וכל ילדי הגן יתרמו צדקה 
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   שמחים עם התורה

B פעילות תורה בערכת פלסטלינה

נספחים להדפסה:

ציור הסופר	 

כרטיס שמע ישראל )מומלץ להדפיס על בריטול בצבע קלף(	 

נספחים להדפסה:

להדפיס ולחלק להורים יום קודם:	 

הורים יקרים שלום, מחר, יום_________ תאריך__________ בעז"ה יתקיים בקיטנה יום חגיגי בו נשמח 

עם התורה, ונקיים הדמיה של "הכנסת ספר תורה" על הילדים להגיע בחולצה לבנה. ילד שיש לו בבית יוכל 

להצטייד ב: כלי נגינה של משחק )לא יקר( /ספר תורה/ דגל. נא לרשום שם על החפצים. תודה על שיתוף 

הפעולה. הגננות וצוות קיטנת חב"ד

חומרים נוספים:

מספר "חצוצרות"	 

מספר ספרי תורה של משחק	 

טפט קטיפה חתוך לריבועים )ריבוע לכל לילד(	 

נוצה לכל ילד	 

גואש שחור/טושים שחורים	 

)פייטים(	 

יש להכין דוגמא של היצירה כדי להראות לילדים	 

16 
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8:30-9:15 קבלת הילדים, משחק חופשי

9:15-9:45 מפגש בוקר:

הכנות ואביזרים:

להחביא בתיבה: קלף, נוצה, דיו

פעילות:

התעמלות בוקר, 12 הפסוקים

הצגת הבובות:

אורי שמח וצוהל. אורית שואלת למה הוא שמח. והוא לא שומע, הוא עסוק בריקודים.... לבסוף הוא שומע 

ובמקום לענות הוא מראה לה עד כמה הוא שמח ורוקד שוב ושוב... בסוף אורי מספר שהיום יש הכנסת ספר 

תורה לבית הכנסת. אורית שואלת מה זה ספר תורה?

אורי לא מצליח לענות לאורית וכשלא יודעים- את למפי שואלים.

למפי מגיע ומציע לצאת למסע ולגלות את האוצר היומי שיעזור לנו איך להתנהג.

אורי ואורית עומדים ומוכנים לצאת למסע, הגננת בוחרת שלושה ילדים, שיעמדו מאחורי הבובות, מפעילה 

את  מוזיקת המסע ויוצאים לדרך.

הולכים בשבילים ובפיתולים מתקדמים וממשיכים עד שמוצאים אוצר ומביאים אותו למפגש.

פותחים את האוצר והילדים נשאלים: מה יש בפנים?

הגננת תסביר: ע"י החפצים שהיו בתיבה את תהליך הכנת ספר התורה. קלף- מעור של בהמה כשרה. ולמה 

משמש: הוא הקלף עליו כתובה התורה. נוצה - מסבירים ממה עשויה,  ומספרים שעל הקלף לא כותבים 

רוצה  מי  וכותבים על ספר התורה. הגננת שואלת את הילדים  בדיו  הנוצה  בנוצה. טובלים את  בעט אלא 

לראות כיצד כותבים עם נוצה על קלף? ותבטיח שבהמשך היום התלמידים יתנסו

 , קדוש  כך  כל  התורה  וספר  שהיות  ותסכם  הכנסת?  בבית  התורה  ספר  של  המקום  איפה  תשאל   הגננת 

שומרים עליו עם כיסויים לרוב )מעיל, ארון, פרוכת...(

9:45-10:00 | תפילה

10:00-10:30 | ארוחת בוקר וברכת הזמון

10:30-11:00 | הפסקת חצר

11:00-11:20 | מפגש הכנה לתהלוכה 
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הכנות ואביזרים:

מספר "חצוצרות"

מספר ספרי תורה של משחק

רצועות שמע

הפעילות:

הגננת תספר כיצד נוצר ספר התורה על כל השלבים )תעזר באביזרים מבוקר(: הסופר כותב עם נוצה ודיו על 

הקלף, וכשזה מוכן עוטפים במעיל, ומכניסים את ספר התורה בתהלוכה חגיגית לבית הכנסת. ההתרגשות 

גדולה, חופה, נגנים, שרים וכו' צועדים בתהלוכה עד בית הכנסת ומכניסים בהתרגשות לארון הקודש. הגננת 

לתהלוכת  היציאה  לקראת  תפקידים  תחלק  הגננת   ?" תורה  ספר  "הכנסת  לערוך  מעוניינים  האם  תשאל 

"הכנסת ספר התורה" )נגנים/ מחזיקים חופה/ מחזיקים תורה/ רוקדים/ שים/ מנגנים בחצוצרה( 

עושים חזרות במעגל.

11:20-11:40 | הכנסת ספר תורה

עורכים הכנסת ספר תורה, צועדים סביב הגן עם התורה, שרים ורוקדים, ולסיום מכניסים את התורה לארון 

הקודש.

11:40-12:10 | יצירה

הכנות ואביזרים:

ציור הסופר

טפט קטיפה חתוך לריבועים

נוצה לכל ילד

כרטיס שמע ישראל

גואש שחור/טושים שחורים

)פייטים(

הפעילות:

הילדים כותבים ממש כמו סופר! הילדים יושבים בקבוצות. כל ילד מקבל בריסטול בצבע קלף עליו מודפסות 

המילים "שמע ישראל" בכתב אשורי. עליו לצבוע בטוש שחור בצורה מאד מדוייקת ממש כמו סופר. )ישנה 

אפשרות לטבול נוצה בגואש שחור, זה הכי אוטנטי אך מלכלך, לשיקול הגננת(

בשלב השני כל ילד מדביק את הקלף, ונוצה בדף הצביעה. 

רק  הקטנים  תורה.  הספר  של  הקטיפה  מעיל  על  פייטים  להדביק  יכולים  הבוגרים  הילדים  שלישי-  שלב 
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ידביקו את המעיל כמו שהוא.

12:10-12:40 | ריתמוזיקה

12:14-13:00 | משחק חופשי בגן

13:00-13:30 | מפגש סיכום

לימוד השיר "טוב לי תורת פיך" )שיר 17( ריקוד עם התורה.

משחק 'חם-קר' עם התורה

שיקול  פי  על  גננת  כל  האחרון.  יום  של  היצירה  עבור  מחזור  לתמונת  הילדים  את  תצלם  הגננת  זה  ביום 

דעתה, תצלם כל ילד לבד/ את כל הקבוצה יחד ותפתח לכל ילד.

יש לשקול האם לצלם בבוקר בזמן ההפסקה כשהילדים עוד נקיים או לנצל את מפגש הסיום למטרה זו.
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   מצפים לגאולה

נספחים להדפסה על בריסטול:

רקע ליצירה	 

חלקי היצירה גזע, צמרת, שמש,	 

חומרים נוספים:

מטבעות שוקולד, סוכריות	 

ממתקים שיש להם חור וניתן להשחיל אותם )ביסלי בצל, סוכריות של צמיד, פופסים, וכו(	 

סרט מתנות )כמטר לכל ילד(.	 

וופלים	 

ניתן להשתמש בפלסטלינה גרגירים )קליי( או בפלסטלינה רגילה )יוצא קצת פחות יפה( בצבעי: 	 

חום, ירוק וצהוב.

שאריות של חתיכות קרטון/קאפה/פלסטלינה	 

סוכריות אמיתיות	 

יש להכין דוגמא של היצירה כדי להראות לילדים	 
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8:30-9:15 קבלת הילדים, משחק חופשי

9:15-9:45 מפגש בוקר:

הכנות ואביזרים:
מטבעות שוקולד, סוכריות	 

דוגמא של היצירה	 

פעילות:

התעמלות בוקר, 12 הפסוקים

הצגת הבובות:

אורית יושבת וחולמת, אורי מגיע ומנסה ל"העיר אותה" מהחלומות: מעביר את היד שלו הלוך חזור מול 

הפרצוף שלה, אך אינה מגיבה, וממשיכה לחלום, הוא צוחק לעצמו וממשיך לנפנף עם  היד מול הפרצוף 

שלה, עד שלפתע אורית קופצת!!! )חחח(

אורי ניגש אליה ושואל מה קרה? אורית מספרת לאורי: אל תשאל על מה חשבתי עכשיו. זה היה כל כך 

מרתק, שלא רציתי להפסיק לחלום! אורי: על מה חשבת? נו כבר, אני במתח!

הגננת תשאל את הילדים בגן על מה הם חולמים? מה החלומות שלהם? מה היו רוצים שיקרה? ואז תחזור 

ותשאל את אורית על מה חלמה? ואורית תספר: היום בגן הגננת למדה אותנו שהגאולה צריכה להגיע!!! 

מתקרבת  ממש  הגאולה  מאיר-  ולמפי  עושים  שאנחנו  טוב  מעשה  וכל  אלינו.  בדרך  ממש  ממש  הגאולה 

אלינו. ובאמת, אני כבר כל כך מחכה שהגאולה תגיע. אני כל הזמן מחפשת לעשות עוד ועוד מעשים טובים. 

, שאני בטוחה שהגאולה כבר צריכה ממש  עשינו כבר כל כך הרבה מעשים טובים, גם אני וגם יילדי הגן 

להגיע כל רגע!!! אז התחלתי לדמיין מה יקרה כשהגאולה תגיע...

אורי: נו... מה יקרה? אמממ הגננת סיפרה שיהיו כל כך הרבה דברים טובים.  אבל אני לא כל כך זוכרת.

אורי: אז נקרא ללמפי שיעזור! למפי מגיע עם פנס ביד. ומסביר. אנחנו עכשיו בתוך חושך, כל מעשה טוב 

בזכות  קיימתם  טובים  מעשים  אלו  טובים,  מעשים  הרבה  על  למדנו  בקייטנה  אור.  עוד  מדליק  שעושים, 

הקייטנה?

הילדים ינקבו בשמות של מעשים טובים. למפי ידליק את הפנס ויגיד: וואוו כל כך הרבה מעשים טובים. 

בטח הגאולה כבר ממש ממש קרובה.

למפי ישאל: אתם רוצים לדעת מה יקרה בגאולה?

אורי יגיד: ידעתי, ידעתי, כשעושים מעשים טובים, הגאולה מגיעה.

למפי יציע לצאת למסע לאוצר כדי לגלות מה יקרה בגאולה.

3 ילדים, יצאו למסע אחרי האוצר ויביאו אותו למפגש. בפנים יגלו:  תמונה  הגננת תזמין 

צבעונית של בית המקדש, הרבה מטבעות והרבה ממתקים

בלי  יפה.  יהיה  העולם  כל  יבנה,  המקדש  בית  המשיח,  כשיבא  בהתלהבות:  יסביר  למפי 

וממתקים.  כסף  של  מטבעות  סוף  בלי  לכולם  ויהיה  בשלום.  כולם  מלחמות  בלי  מריבות 
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אפילו על העצים יצמח כסף וממתקים. ועל הרצפה יהיו מפוזרים ממתקים וכסף כמו חול.

הגננת תקח את הסוכריות שהילדים מצאו , תפזר על הרצפה ותבקש מאחד הילדים לטייל בין הסוכריות 

והשטרות ותסביר שכך יהיה בימות המשיח. ילכו ברחוב ויהיה שפע של מעדנים כמו חול!!!!

עץ  יצירת  של  דוגמא  )ותראה  בגאולה.  כמו  עץ!  על  הסוכריות  את  הביתה  יקבל  ילד  שכל  תבטיח  הגננת 

הממתקים(

לימוד השיר אנו רוצים משיח עכשיו )רצועה 15(

9:45-10:00 | תפילה

10:00-10:30 | ארוחת בוקר וברכת הזמון

10:30-11:00 | הפסקת חצר

11:00-11:45 | יצירה - שרשרת ממתקים

הכנות ואביזרים:

ממתקים שיש להם חור וניתן להשחיל אותם )ביסלי בצל, סוכריות של צמיד, פופסים, וכו(

סרט מתנות )כמטר לכל ילד(.

היצירה:

הגננת תניח במרכז כל שולחן צלחת עם ממתקים שניתן להשחיל והילדים ישחילו על החוט את הממתקים. 

הגננת תשמור לשרשרת אותה יקבלו בסוף היום.

11:45-12:15 | תחרויות מתוקות / משחק חופשי בגן

הכנות ואביזרים:

ממתקים )אפשר להשתמש בשאריות מהשרשרת(

וופלים

הפעילות:

תחרויות עם ממתקים: האכלה בעצימת עיניים. אכילה מצלחת עם ידיים מאחורי הגב. ולקראת סיום כל ילד 

מקבל וופל. הגננת תסביר שעכשיו יהיה לנו טעם מתוק בפה כמו בגאולה.
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12:30-13:00 | יצירה- עץ של ימות המשיח

הכנות ואביזרים:

שמינית בריסטול עם רקע ליצירה

חלקי היצירה מבריסטול: גזע, צמרת, שמש, 

ניתן להשתמש בפלסטלינה גרגירים )קליי( או בפלסטלינה רגילה )מעט קשה יותר לילדים( בצבעי: חום, 

ירוק וצהוב.

חתיכות קרטון/קאפה/פלסטלינה

סוכריות אמיתיות

היצירה:

את הגזע ממלאים בחום, את החלק העליון של העץ בירוק ואת השמש בצהוב.

בדף יצבעו הילדים את השמים בכחול ואת האדמה בחום.

ואת החתיכה  ידביקו על הגזע, הצמרת והשמש מאחור חתיכת קאפה/פלסטלינה  הילדים בעזרת הגננת 

ידביקו לדף )על מנת ליצור תמונה תלת מימדית(

הגננת תהדק לכל ילד מספר סוכריות אמיתיות לעץ.

13:00-13:30 | מפגש סיכום

הגננת תחזור על מה שדובר היום, תחדד לילדים שאנחנו כבר כל כך רוצים שמשיח יגיע. ותדבר על כך 

שצריך להאמין ולחכות כל רגע לגאולה, כי באמת עוד רגע היא כבר כאן.

חזרה על שיר 15
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   נפרדים בשמחה

B פעילות תיאטרון בערכת פלסטלינה

נספחים להדפסה:

מסגרת תמונה אני האוצר - יש לחרוץ את החריצים המסומנים

סמל שבוע ג'

חומרים נוספים:

מראה

מסגרת תמונה אני האוצר - יש לחרוץ את החריצים המסומנים

פסיפס סול מדבקה צבע זהב נצנצים.

סרט מתנות עבה רוחב 2 ס"מ צבע זהב. )עדיף מבד.( כל ילד צריך 2 סרטים. כל אחד אורך של 30 ס"מ.

מתלה מדבקה  לכל ילד. הסוג החזק.

יש להכין דוגמא של היצירה כדי להראות לילדים	 
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8:30-9:15 קבלת הילדים, משחק חופשי

במידה וחוששים שלא יספיקו- ניתן לנצל את הזמן לצביעת הבובות: פרה, יהודי, גוי, דלי מים ולידו חציר.

9:15-9:45 מפגש בוקר:

הכנות ואביזרים:
מראה	 

פעילות:

התעמלות בוקר, 12 הפסוקים

הצגת הבובות:

אורית יושבת וממררת בבכי. אורי שואל אותה מה קרה והיא לא יכולה לענות מרוב בכי. אורי משדל אותה 

שוב ושוב עד שבסוף מספרת תוך כדי התייפחות שהיום היום האחרון של הקייטנה. אורי מתחיל לבכות 

בעצמו שניהם בוכים ומתייפחים. הגננת תשאל את הילדים. למה אורי ואורית עצובים? תמיד הם כל כך 

שמחו.

הילדים יענו...

ואיך הם מרגישים?הילדים  זה היום האחרון של הקייטנה.  היום  גם אצלם  הגננת תשאל את הילדים אם 

יענו...

אורי ואורית ימשיכו לבכות ולמפי יופיע. למפי ישאל את הילדים למה אורי ואורית עצובים. הילדים יענו לו.

למפי יקרא לאורית אורי להגיע לאוצר. כי בטח האוצר יעזור להם להרגע.

הם ילכו תוך כדי בכי עם עוד 3 ילדים. )הגננת תגיד לילדים לחבק וללטף את אורי ואורית ולנסות להרגיע 

אותם(

יביאו את האוצר למפגש: )באוצר יש מראה. אך ילדי הגן לא יודעים מה יש בפנים(

הגננת לא תוציא את האוצר אלא תמשיך:

הבובות יסתכלו לתוך האוצר אחת אחרי השניה ויגיבו:

אורית מסתכלת ואומרת:

מה זה? היום האוצר זה אני?

אורי מסתכל ואומר: מה זה? היום האוצר זה אני?

הגננת תזמין עוד ילדים מהקבוצה: והם יסתכלו בקופסא ויגידו מה יש היום באוצר.

למפי ישאל: מה ראיתם בקופסא? אתכם!!

אתם בעצמכם האוצר. כל אחד פה האוצר, הוא האור.

אז אתם לא צריכים להיות עצובים שנפרדים מלמפי ומהקייטנה. כי אתם בעצמכם, כל אחד 

מאיתנו הוא האור. ויוכל גם בלי הקייטנה להמשיך להאיר את עצמו ואת הסביבה.
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אורי ואורית יפרצו בצחוק משחרר.

אורי יגיד: בעצם, למה בכלל היינו עצובים?

ואורית תגיד: אז מה אם נפרדים? למפי נשאר לנו בתוך הלב!!! אנחנו בעצמנו האור!

אורי ואורית: אנחנו האוצר! אנחנו האור!!! נמשיך תמיד לעשות מעשים טובים בדיוק כמו בקייטנה.

ונפרד היום מהחברים בשמחה!!

הגננת תראה את היצירה ותסביר שמהיום אנחנו בעצמנו האוצר.

אורי ואורית יזמינו את החברים לרקוד איתם ריקוד של שמחה.

שלב א: הילדים נשארים לשבת. והגננת מזמינה שני ילדים לרקוד עם אורי. ושני ילדים עם אורית.

שלב ב: כולם מצטרפים למעגל גדול.

)רצועה 11(- מצווה גדולה

)רצועה -14( שירי שמחה

9:45-10:00 | תפילה

10:00-10:30 | ארוחת בוקר וברכת הזמון

10:30-11:00 | הפסקת חצר

11:00-11:30 | יצירה - אני האוצר

הכנות ואביזרים:

מסגרת תמונה אני האוצר - יש לחרוץ את החריצים המסומנים

פסיפס סול מדבקה צבע זהב נצנצים.

סרט מתנות עבה רוחב 2 ס"מ צבע זהב. )עדיף מבד.( כל ילד צריך 2 סרטים. כל אחד אורך של 30 ס"מ.

מתלה מדבקה  לכל ילד. הסוג החזק.

)כדאי להדביק לכל ילד לפחות יום קודם עם דבק חם את סרט המתנות בראש הדף( הסרט אמור להיות 

מודבק על רוחב הדף, בחלק הכי עליון. כאשר במרכז הסרט קשור פפיון. כיצד? לוקחים שני סרטים. כל 

אחד באורך 30 ס"מ מדביקים סרט 1מימין והשני משמאל עד האמצע. את החלק שנשאר לא מודבק קושרים 

לפפיון. 

היצירה:

מדביקים מסגרת סביב הקרטון. ריבועי סול זהב נצנצים. )למעלה הגננת תדביק לכל ילד סרט מתנות לרוחב. 

כשבאמצע קשור לפפיון יפה.- מומלץ להכין מראש(

כל ילד יקבל תמונה שלו/תמונה קבוצתית ויכניסו בחריצים המסומנים.
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11:30-12:00 | משוב וסיכום

כל אחד מספר מה היה האור שלו בקייטנה:

הגננת תתחיל ותהיה ראשונה, היא מחזיקה את למפי ומספרת איזה מעשה טוב הכי אהבה בקיטנה. הגננת 

מעבירה את למפי לילד הראשון, כל ילד בתורו מחזיק את למפי ומספר איזה מעשה טוב הכי אהב בקיטנה.

נקיון וסידור הגן.

חלוקת מדליות של שבוע ג' ויצירות.

הגננות נפרדות מהילדים 
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