
תכנית הלימודים בפרשת השבוע בבתי הספר של רשת אהלי יוסף יצחק

כיתות ג-ד

60%- סיפור הפרשה, 40% -רעיון שיחה

הצעות לעיבוד דידקטי של הפרשה	 

20-25 דק’- סיפור הפרשה

נפתח את השיעור ברענון של תכני הפרשה- להלן הצעות דידקטיות לעיבוד תכנית הפרשה:

הצעות לסיפור הפרשה באופן חוויתי מפעיל ומשתף

• נתאים בין משפטים לציורים של אירועי הפרשה

• נציג חלקים מהפרשה;

• נביא אביזרים לכיתה , נזמין כמה ילדים שתוך כדי סיפור המורה, ימחיזו דמויות שונות.

• נחלק את הכיתה לקבוצות וכל קבוצה תמחיז אירוע אחר.

• נביא חפצים לכתה והתלמידים יקשרו בין החפץ לאירוע

• שרשרת דוברים: ילד מתחיל לספר המורה מפסיקה והשני ממשיך- בהפעלות אלה מומלץ להשתמש בשעוןחול/ 
   שעון עצר.

15-20 דק’ הערך

 נמשיך בערך על פי שיחה של הרבי. 

ונקשר לחיי התלמיד. 
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הדגמה לדף עבודה המשלב תכני הפרשה וההקשר הערכי. 

פרשת בא	 

בפרשתנו מסופר על...

המכות שהביא ה' על המצרים:

  

______________  ______________  ______________

1. כתוב מתחת לכל תמונה איזו מכה היא מסמלת, והתאם כל פסוק למכה המתאימה. 
)כתוב ליד כל תמונה את האות של הפסוק(

א. “ויט משה את ידו על השמים ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים”

ב. “ומת כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה...וכל בכור בהמה”

ג. “ויעל הארבה על כל ארץ מצרים וינח בכל גבול מצרים” 

2. מסירות הנפש של בנ"י )עפ”י שולחן שבת, שמות, עמ’ 96-97(
מלא את החסר! היעזרו בתרמילון.

לפני מכת _______ מצווה הקב”ה את בנ”י  לקיים מצווה _______, כדי שלבנ”י יהיו זכויות לצאת 

מ_______ ולכן הוא קורא למשה ואומר לו: לך, ואמור לבני ישראל ש_______ לחודש זה תיקח כל 

משפחה _______, את בשר השה יצלו ביד’ ניסן ואת _______ ימרחו על המשקוף ועל ה_______. 

בנ”י קיימו את ציווי ה’ ב________, מתוך סכנת חיים שהמצריים יהרגו אותם כשיראו שהם שוחטים 

את השה שהיה ה_______ שלהם.

3. מסירות נפש= מסירות הרצון 

האישי   הרצון  על  ויתרו  בנ”י  במצריים  רצון________.   את  לקיים  כדי  ה__________  הרצון  על  לוותר 

________ כדי לקיים את רצון ה’ ________.

מצרים,דמו, בעשור, בכורות, שה, מזוזות. קרבן פסח, מסירות נפש, אליל
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4. גם אנו רוצים להתנהג במסירות נפש היום. לפניך אירועים מחיי היום יום, ציין מהו הרצון האישי ומהו 
רצון ה' בכל אירוע. 

האירועים:

• דני רוצה לאכול ממתק טעים אך הוא שם לב שהוא לא כשר.

רצון אישי________  רצון ה’________

• חיים רוצה להישאר עם חבריו ולשחק כדורגל אך אמו מבקשת ממנו שיחזור לבית.   

רצון אישי________  רצון ה’________

• דוד רוצה לספר למשה על מה שקרה לו אתמול אך המורה מזכירה לו שעכשיו מתפללים ואסור לדבר.  

רצון אישי________  רצון ה’________

5. גזור והדבק את הרצונות הרשומים למטה  והתאימו למקום המתאים במאזניים: רצון ה' או רצון אישי.

                                                      

תפילהטיולכיבוד הוריםכשרותממתקמשחק במחשב

6. דני רצה לשחק במחשב, אך אמא שלו ביקשה ממנו שילך לחנות. 

• מה הרצון האישי של דני? ____________ 

• מהו רצון ה’? ____________

• איך ינהג במסירות נפש? _________________________________________

רצון אישירצון ה'
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