
ליל הסדר5
סימני הסדר, ארבע כוסות, קערת הסדר

עושים סדר
'ליל הסדר' נקרא כך משום שמצוותיו והלכותיו ערוכות בצורה מסודרת ומפורטת. מבנה ה'סדר' משלב 
את מצוות הפסח ומנהגים מן המסורת ומתורת הסוד. לכן חשוב לקיים את הסדר כהלכתו, לכל פרטיו.

ליל הסדר מבטא את מהותו של עם ישראל כבני חורין – עבדי הקב"ה ולא עבדים של בני אדם. במרכזו 
וגאלם, על אף שהיו משוקעים בטומאת  – בא הקב"ה  'מלמעלה למטה'  של ליל הסדר התנועה של 
מצרים. כדי להדגיש ש"הלילה הזה בני חורין" שותים את ארבע הכוסות ואוכלים את מצת המצווה 

ב'הִסּבה', הישענות לצד שמאל, שהיא צורת ישיבה של מלכים.

הגדה
בקשיים  שתחילתה  היהודית,  ההיסטוריה  השתלשלות  את  הבא  הדור  את  ללמד  הוא  ההגדה  עיקר 
לה',  הזה  הלילה  הוא  מצרים,  מארץ  להוציאם  לה'  הוא  שימורים  "ליל  וסופה בגאולה. ליל הסדר הוא 
ומצפה  משמר  שהיה  "וכמו  הספורנו:  פירש  מ"ב(.  י"ב,  )שמות  לדורותם"  ישראל  בני  לכל  שימורים 
)הקב"ה( לגאולת ישראל כל ימי גלותם במצרים, כן הוא משמר ומצפה לגאולת ישראל העתידה, כאמרו: 
'ולכן יחכה ה' לחננכם' )ישעיהו ל', י"ח(. לכל בני ישראל לדורותם, כאמרם: 'בניסן נגאלו, ובניסן עתידין 

להגאל'".

השם 'הגדה' לקוח מהציווי "והגדת לבנך". בעזרת ההגדה אנחנו מספרים לעצמנו ולילדינו את סיפור 
יציאת מצרים. נוסח ההגדה שחיברו חז"ל הוא עמוק וגדוש בפרשנויות ובסודות, וחשוב להתאים את 

ההסברים גם לרמת הילדים.

מנהגי חב"ד
את מנהגי חב"ד העיקריים  כאן  ציַינו  ובהידורי הכשרות.  במצוות  ידועה הזהירות הרבה  בחג הפסח 
לחג הפסח. כל גננת תתחשב באוכלוסיית הגן שלה ותפעיל שיקול דעת לגבי לימוד הילדים וחשיפתם 

למנהגים ולהידורים אלה: 

אכילת מצה שמורה עבודת יד: לדברי הרבי זהו עניין כללי, שכל יהודי יאכל בליל הסדר כזית מצה 	 
ימי  כל  במשך  חב"ד  מנהג  יד.  עבודת  שמורה 
מכונה  מצות  ולא  אלה,  מצות  לאכול  הפסח 
'לשם  נעשו  אם  הלכתית  מחלוקת  שיש 

מצווה'. 

)וקהילות 	  חב"ד  מנהג  משרויה:  זהירות 
שרויה.  מצה  מאכילת  להימנע  נוספות( 
שתיגע  בלי  מצה  לאכול  להקפיד  יש  כלומר, 

במאכלים נוספים שיש בהם חשש למים. 

מנהג חב"ד )וקהילות נוספות( שלא 	  קטניות: 
לאכול קטניות, זוהי גֵזרת חכמים.

לפני 	  וירקות  פירות  קילוף  נוספים:  מנהגים 
בחג  בלבד  חדשים  בכלים  שימוש  האכילה, 
)ולא כלים שהוגעלו(, אכילת מאכלים ביתיים 

)שהוכנו בבית ולא קנויים( ועוד. 

עת
לד

ב 
שו

ח

 סידור קערת הסדר כמנהג חב"ד
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הסיפור חסידי
רבי שלום דובער מליובאוויטש )האדמו"ר החמישי של חב"ד( אמר פעם לבנו: "יוסף יצחק! במשך 
הסדר צריך לרצות להיות בן אדם, וה' יעזור. בפרט בשעת פתיחת הדלת. אל תבקש גשמיות, בקש 

רוחניות".

בגן חשוב לעצב את האווירה בגן כאווירת ההכנות לפסח, ליל הסדר וחג הפסח. לדוגמה: עריכת יריד 
קניות לקראת החג, עיצוב שולחן ערוך לליל הסדר במרכז הבית, ציפוי המטבח בנייר כסף ועוד. 

52



מטרות תוכן

הילדים ילמדו על ליל הסדר ועל המצוות השונות בו באופן מוחשי וחווייתי.. 1

הילדים יחושו את אווירת המלכותיות והרוממות שבשמחת גאולת מצרים בליל הסדר שייערך בגן.. 2

הילדים ילמדו על מצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר.. 3

הילדים ייחשפו למנהגי חב"ד בליל הסדר ובמהלך חג הפסח. . 4

מושגים ודמויות

ליל הסדר	 

מצה 	 

מצה שמורה עבודת יד	 

ארבע כוסות	 

קערת הסדר )חרוסת, מרור, כרפס, זרוע, ביצה(	 

סימני הסדר )קדש ורחץ...(	 

4-36-5יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

זיהוי צליל פותח למילה

זיהוי אות פותחת למילה

 
מתמטיקה

ייצוג מוחשי למספרים ולכמויות

התאמה חד־ חד־ערכית – עריכת שולחן

מושגים: חצי, שליש, לחלק לשלוש

מוטוריקה עדינה

התנסות במגוון חומרים

הצעות לפעילות בגן
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יחידה א': 

פתיחה:

הגננת תערוך שולחן חגיגי ותניח פמוטים. הילדים יזהו שזה שולחן שבת לפי המאפיינים . 1
שלו )אפשר גם להציג תמונה(. הגננת תשאל: מה מזכיר לי השולחן הזה?

הגננת תוסיף לשולחן הערוך אלמנטים כמו: כריות, גביע מיוחד, קערת ליל סדר מהודרת... . 2
הילדים יבינו שזהו שולחן ליל הסדר.

הגננת תשאל: "מדוע על כל כסא מונחת כרית?"

הגננת תזמין ילד להדגים ישיבה עם כרית. 

הגננת: "את מי זה מזכיר לנו? מי יושב כך?" מלך! 

מלך יושב בהִסּבה. בליל הסדר כולנו בני מלכים. כשה' הוציא את בני ישראל ממצרים הם הפכו 
מעבדים לבני מלכים. ה' רוצה שלא נשכח שאנחנו בני מלכים ולכן כל הפעולות בליל הסדר 

באות להזכיר לנו זאת. 

בכל פעם שהגננת תספר על פעולה חשובה שעושים, היא תבקש מהילדים להדגים: הִסּבה, 
ארבע כוסות, אכילת מצה, זהירות משרויה.

יחידה ב':

קערת הסדר: הגננת תוסיף לשולחן את קערת הסדר )או תמונה שלה(. לפני ליל הסדר מסדרים 
קערה מיוחדת ובה סימנים הקשורים לליל הסדר: 3 מצות ְמכּוסֹות ולִצדן מרור, חרוסת, כרפס, 

ביצה וזרוע.

המרור )= חסה וחזרת( מסמל כמה היה לבני ישראל מר במצרים;

החרוסת )= תערובת של אגוזים, תפוחים, אגסים ויין( מזכירה את הטיט;

את הכרפס )= תפוח אדמה או בצל( מטבילים בתחילת הסדר במי מלח;

ביצה היא זכר לקרבן חגיגה;

זרוע היא חלק של עוף שמזכיר את קרבן הפסח. כיום אסור להקריב קרבן פסח ולכן לוקחים 
עוף ולא בשר, גרון או כנף, שלא ייראה כמו קרבן. 

4-36-5 ליל הסדר – הדגמה והמחשה

יחידה ג':

קדש: הגננת תוציא יין וגביע )או תשתמש בתמונה(. 

מה אתם רואים? קידוש. בכל קידוש, של חג או של שבת, בברכת המזון בכל יום וגם בקריאת 
שמע אנחנו מזכירים שהיינו עבדים במצרים וה' הוציא אותנו משם. 

בשבת אומרים: "זכר ליציאת מצרים... ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו". גם בקידוש של 
פסח מזכירים את יציאת מצרים ושותים את כוס היין הראשונה. כיוון שליל הסדר חל רק פעם 
אחת בשנה, לאחר הקידוש אנחנו מברכים ברכה נוספת: "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה!"

איך שותים? בהִסּבה, כמו מלכים! נשענים לצד שמאל )הגננת תדגים(.
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האם המלך מוזג לעצמו? מי מוזג לו? בליל הסדר כל אחד ממלא לאחר את כוס היין כדי שירגיש 
מלך.

הקידוש הוא הכוס הראשונה. בליל הסדר אנחנו שותים ארבע כוסות של יין או של מיץ ענבים, 
כי בתורה כתוב ארבע פעמים שה' גאל )הוציא( את עם ישראל ממצרים. בכל פעם שבה כתוב 

שה' גאל את בני ישראל מוזכרת מילה אחרת. מהן ארבע המילים )הלשונות( של הגאולה?

והוצאתי: מי אומר זאת? את מי הוא הוציא? מהיכן?

והצלתי: מי הציל? את מי? מהיכן?

וגאלתי: מי גאל? את מי?

ולקחתי: מי לקח? את מי? לאן לקח ה' את עם ישראל? )לארץ המובטחת, ארץ ישראל(

ארבע הלשונות האלה שייכות גם לגאולה העתידה:

והוצאתי: את מי הוא יוציא? מהיכן?

והצלתי: מי יציל? את מי? מהיכן?

וגאלתי: מי גאל? את מי?

ולקחתי: מי ייקח? את מי? לאן ייקח אותנו? )לארץ ישראל ולבית המקדש(

יחידה ד':

ורחץ: הגננת תציג לילדים נטלה ומגבת.

לפני  מלח.  במי  הטבּול  הכרפס  את  לאכול  שנוכל  כדי  ברכה,  בלי  ידיים  נוטלים  עושים?  מה 
שאוכלים ירקות או פירות רטובים צריך ליטול ידיים עם נטלה, אך בלי ברכה. 

הילדים יעשו תנועת נטילה כהלכה )שלוש פעמים כל יד(.

כרפס: הגננת תניח על השולחן כרפס )למנהג חב"ד – תפוח אדמה או בצל(.  

את הכרפס טובלים במי מלח. מדוע? כדי להדגיש את השוני מכל יום אחר, או בלשון חז"ל – 
להתמיה את התינוקות. 

לגיֵלי 6-5 אפשר לספר שבכרפס יש האותיות פ', ר', ך', זכר לעבודת הפרך שעבדו ישראל.

יחץ: הגננת תניח על השולחן מצות להמחשה.

היא  היכן  )ילדים,  האמצעית  המצה  את  מוציאים  מצות.  שלוש  מונחות  הסדר  שולחן  על 
האמצעית?( וחוצים אותה לשני חלקים. חלק אחד שומרים לאפיקומן...

יחידה ה':

מגיד: הגננת תדגים בעזרת הגדה של פסח. 

במגיד קוראים את ההגדה שזה החלק הארוך ביותר בליל הסדר.

הגננת תרים את הקערה ותאמר: "הא לחמא עניא, די אכלו אבהתנא במצרים". זה לחם העוני 
שאכלו אבותינו במצרים! שוב אנחנו מזכירים את יציאת מצרים. איזה לחם עוני הם אכלו? את 

המצה!
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מה בקערת הסדר מזכיר לנו את יציאת מצרים?  

פסח – זרוע )למנהג חב"ד: גרון(. זכר לקרבן שאכלו אבותינו בזמן שבית המקדש היה קיים, ועל 
שום שה' פסח )דילג( על בתי היהודים ושמר עליהם במכת בכורות.

מצה – לזכר המצות שהכינו אבותינו במצרים, כי בצקם לא הספיק להחמיץ ולתפוח.

מרור – על שום שמיררו המצרים את חייהם של בני ישראל, וחרוסת- המזכירה את הטיט.

בליל הסדר צריך לומר בקול את שלוש המילים האלה: "פסח, מצה ומרור". בואו נגיד ביחד: 
"פסח, מצה ומרור".

את  מספרים  הסדר  בליל  חזקה..."  ביד  אלוקינו  ה'  ויוציאנו  במצרים  לפרעה  היינו  "עבדים 
סיפור השעבוד לכולם, גם לילדים הקטנים וגם לגדולים שכבר מכירים. למה? "מצווה עלינו 
לספר ביציאת מצרים" ובכל הניסים שה' עשה לנו, "וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה 

משובח!"     

בליל הסדר יש לנו ארבע קושיות, שאלות, על כל הדברים החדשים והשונים שאנחנו עושים 
בלילה הזה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? )הגננת תדגים תוך כדי אמירה(

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילות1 ֵאין ֲאנּו ַמְטִּביִלין ֲאִפּלּו ַּפַעם ַאַחת. ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְּפָעִמים )פעם את הכרפס ופעם 
את המרור(.

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֲאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה. ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ַמָּצה )בליל הסדר אוכלים ארבע פעמים 
'כזיתות', כמות קטנה של מצה(.

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֲאנּו אֹוְכִלין ְׁשַאר ְיָרקֹות. ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ָמרֹור.

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֲאנּו אֹוְכִלין ֵּבין יוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין. ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכָּלנּו ְמֻסִּבין )לצד שמאל(. 

הגננת חותמת את מגיד: ואילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים – הרי אנו 
ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים.

יגאל  ה'  כך.  על  לו  הזה אנחנו מודים  ובלילה  לגאול אותנו ממצרים,  יכול  ה'  רק 
אותנו גם בגאולה העתידה בניסים גדולים ובזרוע נטויה.

הפתיחה ב"מטבילין" – מנהג הכרפס במי מלח הוא הנוסח החב"די לסדר הקושיות. הגדות עתיקות רבות מצטטות נוסח זה    1
 )1485 בדיוק, וביניהן: רבי סעדיה גאון, הרמב"ם, האבודרהם והטור. למעשה, ההגדה המודפסת הראשונה )בשונצינו, בשנת 

כללה את נוסח ארבע הקושיות בסדר זה.

יחידה ו':

רחצה: הגננת תציג שוב נטלה ומגבת.

מתי נוטלים ידיים? לפני הארוחה, כשמברכים המוציא. כעת נוטלים ידיים עם ברכה כי:

מוציא מצה: הגננת תציג מצה.

'המוציא' על המצה! יש גם ברכה מיוחדת לליל הסדר: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך  מברכים 
העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה". אוכלים לפחות 'כזית' )הגננת תדגים 

את הכמות – כשליש מצת יד(.

מרור: הגננת תביא מרור )חזרת או חסה( להמחשה.

לוקחים )כזית( מרור, חסה, וטובלים בחרוסת. מנערים קצת את החרוסת מהמרור, כדי שלא 
אשר  העולם  מלך  אלוקינו  ה'  אתה  "ברוך  מיוחדת:  ברכה  ומברכים  המרירות,  טעם  יתבטל 

קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור".
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4-3

4-3

6-5

6-5

כורך: הגננת תדגים את הכנת הכורך.

לוקחים את המצה השלישית, התחתונה, ומרור. טובלים בחרוסת וכורכים 
יחד, מצה למעלה ומצה למטה. 

הסעודה  ואת  הסדר  ליל  שולחן  עריכת  את  תמחיש  הגננת  עורך:  שולחן 
המשובחת. רצוי להשמיע שירי שמחה לחג.

צפון: הגננת תראה תמונה ותמחיש את האפיקומן. מה יש בתוכו? את חצי 
המצה שחצינו ב'יחץ'.

לפני  כריות.  שתי  בין  אותו  מטמין  הסדר  עורך  אלא  האפיקומן,  את  גונבים  לא  חב"ד  למנהג 
אכילת האפיקומן מוצאים אותו.

באכילתו  האפיקומן.  את  למצוא  חיכו  כי  הזה,  הזמן  כל  ערים  להישאר  ישמחו  ודאי  הילדים 
נשלים את מצוות ליל הסדר, וטעם המצה יישאר לנו בפה. אחרי האפיקומן לא אוכלים יותר 

עד שהולכים לישון.

ברך: הגננת תציג גביע וברכון. 

מוזגים כוס שלישית ומברכים ברכת המזון. שותים את היין.

מוזגים כוס רביעית ופותחים את הדלת לכבוד אליהו הנביא. 

הלל: אנחנו מודים לה' על כל הניסים וקוראים את ההלל. 

נרצה: הגננת תסכם:

אנחנו מבקשים מה' שכמו שקיימנו את מצוות ליל הסדר, כך ירצה ה', יבנה את ירושלים ובית 
המקדש ויביא את הגאולה. שבעז"ה נחגוג "לשנה הבאה בירושלים הבנויה", עם הזבחים ועם 

השָלמים!

ושרים: "לשנה הבאה בירושלים".

הילדים יצרו הגדה אישית, לשימוש בבית או בסדר של הגן. יצירת ההגדה יוצרת חיבור אישי ורצון 
להשתמש בה.

מי ימצא את התשובה שבמצה?

אפשר לנהל את המשחק לפי תור, לפי זריקת קובייה או לפי סדר מספרי.

על הרצפה מגזרות נייר של מצות עגולות. ילד אחד הופך מצה ונותן אותה לגננת. מִצדה השני יש 
שאלת חזרה על יציאת מצרים ועל ליל הסדר.

שאלות לדוגמה:

מתי נוטלים ידיים בלי ברכה?	 

הגדה אישית

משחק
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כמה מצות מונחות על השולחן?	 

במה טובלים את הכרפס?	 

מתי אוכלים מהאפיקומן?	 

כמה כוסות שותים?	 

איך יושבים בליל הסדר?	 

מה שמים בקערת הסדר לזכר קרבן פסח?	 

מה אוכלים זכר לטיט?	 

מה נבקש מה' כשנסיים את הסדר?	 

למי נפתח את הדלת?	 

אפשר לקשר את סיפור יציאת מצרים בצורה ישירה למצוות ליל הסדר, למנהגיו ולקערת הסדר:

בני ישראל אפו מצות – אנחנו אוכלים מצות.

בבית המקדש הקריבו קרבן פסח וקרבן חגיגה – אנחנו שמים בקערה זרוע וביצה.

לבני ישראל היה מר – אנחנו אוכלים מרור. 

בני ישראל עבדו בטיט ובלבנים – אנחנו אוכלים חרוסת.

אנחנו בני מלכים ולא עבדים – לכן אנחנו מִסבים.

ה' הציל וגאל אותנו – אנחנו שותים ארבע כוסות, כנגד ארבע לשונות הגאולה.

עבור הילדים הרכים, חלק משמעותי ונכבד מליל הסדר מתרכז בשאילת ארבע הקושיות. אפשר לחלק 
את ילדי הגן לארבע קבוצות, לתת לכל קבוצה להמחיש קושיה אחת של "מה נשתנה", והשאר יענו 
"שבכל הלילות". אפשר ליצור את הפריטים או להביא אותם ממש, בסיוע הגננת )מוצרי חמץ ומצה 
כשרה, כיסא וכרית, ירקות שונים ומרור, כרפס ומי מלח(. הילדים יכולים להעלות הצגה המבטאת את 

אחת הקושיות. 

אם הגננת תבחר להמחיש את הקושיות בעזרת חומרי יצירה – אפשר לערוך תערוכה של "מה נשתנה" 
בכניסה לגן.

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילות ֵאין ֲאנּו ַמְטִּביִלין ֲאִפּלּו ַּפַעם ַאַחת. ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְּפָעִמים.

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֲאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה. ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ַמָּצה.

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֲאנּו אֹוְכִלין ְׁשַאר ְיָרקֹות. ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ָמרֹור.

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֲאנּו אֹוְכִלין ֵּבין יוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין. ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכָּלנּו ְמֻסִּבין. 

4-36-5

6-5

קערת הסדר

פעילות בקבוצות – "מה נשתנה?" המחשת ארבע הקושיות 
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יפים,  'בני מלכים'. אפשר להביא לגן כלים  עריכת שולחן סדר מפואר בגן, הממחיש את הפאר של 
קערת סדר ואת סימני הסדר.

הגננת יכולה לצלם את הילדים וליצור חוברת הגדה מצולמת של כל ילדי הגן ביחד. הם ישמחו 	 
לעיין בה ולהיות שותפים.

אחרי 	  ולעקוב  הסדר  בשולחן  להשתתף  ירצו  הילדים  שבזכותו  לבית,  מבצע  על  לחשוב  אפשר 
הנעשה.

בליל הסדר אנחנו מראים שאיננו עבדים לפרעה אלא חופשיים, בני מלכים, בנים של הקב"ה. לכן אנו 
מִסבים בזמן שתיית ארבע כוסות, כמו שנוהגים המלכים. 

הגננת תראה לילדים תמונות מסימני ליל הסדר. הילדים יצטרכו לתאר בידיים, בלי לדבר, מה עושים 
בקשר לאיור זה. לדוגמה: 

מצה: תנועת אכילה, תנועת שבירה, תנועת הִסּבה.

גביע: תנועת שתייה, תנועת הִסּבה.

מצה בשקית )אפיקומן(: מחביאים, מוצאים, אוכלים.

סיר עם תבשיל )שולחן עורך(: מוזגים, מגישים, אוכלים.

ארבע קושיות – "מה נשתנה..." )אפשר לצרף תנועות או תמונות כדי להקל על הזיכרון(	 

ממצרים גאלתנו 	 

שיעור אכילת מצה )רצוי להקריא מתוך ספר הלכה כדי לייחס חשיבות רבה לעניין(:

בליל הסדר חייבים לאכול מצה, כך כתוב בתורה. כמה חייבים לאכול? )הגננת תיתן לילדים לשער, או 
תשאל אותם – מצה אחת? שתיים? חצי מצה? רבע מצה? ביס אחד?(

הגננת תדגים את חיתוך המצה לשלושה חלקים )לבוגרים אפשר לנקוב במונח 'שליש'(. היא תסביר 
כי חייבים לאכול בליל הסדר כמות מסוימת, בערך שליש מצה עבודת יד.

לגיֵלי 6-5: הגננת יכולה להביא משקל ולתת להם לשקול עד שיגיעו ל-27 גר'.

ברכות אכילת מצה:

בליל הסדר מברכים לפני אכילת המצה שתי ברכות:

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאלֹוֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאלֹוֵקינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדשָׁנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה.

בכל שאר ימי החג מברכים על המצה ברכה אחת, "המוציא לחם מן הארץ", כיוון שהמצה היא הלחם 
שלנו בפסח.

כל שלא אמר שלושה דברים אלה בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הם: "פסח, מצה ומרור". 

4-3

4-3

4-3

6-5

6-5

6-5

6-5

העיקר הוא המעשה 

משחק בפנטומימה 

שיר/ניגון

לימוד הלכה ומנהג
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ליל הסדר במספרים – זיהוי ספרות

אפשר להכין לוח עגול עם חוגה, ועליו ספרות מ-1 עד 12. לכל ספרה הילדים יקשרו מושג מחג הפסח 
)אפשר להיעזר בשיר 'אחד מי יודע' ולהוסיף עוד מליל הסדר: ארבע כוסות, שלוש מצות, פעמיים 

מטבילים, כוס חמישית לאליהו הנביא ועוד(.

משחק – כל ילד יסובב את החוגה בתורו וישלוף מהזיכרון מושג "פסחי" השייך למספר שיצא לו.

אפשר להדגיש בטוש מיוחד )זהב או כסף( את האות הראשונה בכל סימן.

משחק – ניתן לכל ילד הגדה. הגננת תגיד אות אחת מא'-ת' והילדים יחפשו בזריזות סימן שמתחיל 
באות שנאמרה. חלק מהמשחק הוא גם לדעת שאין סימן המתחיל באות הזו.

לגילי 4-3: הגננת תבקש לזהות סימן לפי צליל פותח )ולא לפי אות(.

4-3

4-3

6-5

6-5

מרכז חשבוני

מרכז אורייני

אביזרים ועזרי לימוד 

בדיסק: 

ארבע קושיות	 

ממצרים גאלתנו	 

עזרים מופקים: 

מדרשי תמונה ליל הסדר
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