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        חזק חזק ונתחזק – סיום חומש שמות

רציונל
לסיום וחותם חומש שמות בחרה הרשת להעצים את פרשת השבוע

באמצעות פעילות בית ספרית.
בשנה זו יום שישי של שבת פרשת פקודי חל בר"ח אדר ב'. פעילות
הסיכום תשא אופי פורימי שישתלב עם מאורעות החודש והאווירה

הבית ספרית.
הפעילות תהיה בסימן של ''מסיימים את חומש שמות ומגלים מה

מסתתר מאחורי המסכות''.
 

המטרות
•  לגלות בקיאות בתכנים ובמסרים של חומש שמות מתוך חיבור

וחוויה.
•  ליצור שיתוף פעולה ושיח בין התלמיד ובני משפחתו. סביב

התכנים והמסרים של חומש שמות.
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 תיאור הפעילות
פעילות מטרימה – שאלות בקיאות וידע

מטרת הפעילות היא לחזק את הבקיאות בתכני החומש והזדמנות
ליצירת אינטרקציה בין ההורים לתלמיד ע"י עבודה משותפת במילוי
המשימה. בשבוע זה יחולק בכל יום שאלון ידע קצר וחוויתי על תכני
החומש. השאלון נלקח לבית וניתן להחזיר אותו עד למחרת. תלמיד

שיגיש את השאלון יקבל מהמורה מדבקת מדליה אותה ידביק על דש
החולצה לאות הוכחה כי ביצע את המשימה.

בסוף השבוע ניתן להכניס את שמות תלמידים המצטיינים שענו על כל
שאלוני הבקיאות לתוך לוח בית הספר.

 

פעילות סיום
לקראת שבת פרשת פקודי בימים הסמוכים לשבת חזק, תשלח הפעלה

כיתתית העוסקת במוטיב 'מסכות'. 
המסכה היא סמל עבורנו למסר העולה בחומש שמות. כי הגלות היא רק
כיסוי והנשמה אף פעם לא כבולה למגבלות חושך הגלות, והיא מזרימה

ליהודי כוח להתנהג כפי שהקב"ה רוצה.
הפעילות תשא אופי חוויתי ותטעין את התלמידים במסר. ניתן יהיה

להפעיל אותה בכיתה. אורך ההפעלה המשוער חצי שעה.
 

הפעלה משפחתית – ערכת הפעלה למשחק משפחתי
 הפעילות הכיתתית תשלח גם כאופציה להכנת ערכת הפעלה משפחתית

לשולחן השבת. ההפעלה תעניק לילד את האפשרות להתחבר למסר
כאשר הוא שצריך להפעיל ולחבר את בני משפחתו לערך העולה מן

החומש. ההפעלה תתן לבני המשפחה אפשרות להיטען בחיזוק המיוחד
של שבת זו.

 

מרבין בשמחה
לרגל ר"ח אדר ב' שחל ביום שישי יצורף בנוסף לתוכנית פרוספקט
מעוצב ובו טיפים ל'שבת חזק' שמחה. ניתן לשלוח גם אותו להורי

התלמידים כדי להגביר את השמחה והייחודיות של שבוע זה.
 


