הנושא הנלמד :למה שבת כל כך מיוחדת ?

פעילות מספר 4

לוטו ענק לכבוד שבת

הנושא הנלמד :ימי השבוע

לקטנטנים ניתן להציג את כרטיסיות השבת
ולחזור כמה וכמה פעמים על המושגים וכמותם.
לבוגרים נשחק את המשחק על פי החוקים המוכרים.

הנושא הנלמד :סמלי השבת

מושגים חדשים :שבתון\כיפה\מנהגים\טלית\ברכות.

פעילות ראשונה:

סיפור" :רכבת השבוע"
נפתח את הפעילות בשאלה :איזה יום היום ?
נספר על כך,שעבר עלינו עוד שבוע לטובה.
ניזכר יחד עם הילדים בדברים מרכזיים שהיו לנו
השבוע וכמובן נמנה יחד את ימי השבוע.
בפעילות זאת נכיר לילדים את-
"רכבת השבוע" ,שנוסעת ומטיילת בכל ימות
השבוע ומאפשרת לילדים לצאת איתה לטיול.
פעילות:
 .1נציג את לוח "רכבת השבוע" ונערוך "מדרש תמונה".
 .2נחלק לכל ילד מס' דבקיות משלל צבעי ימי השבוע.
 .3נסתדר ב"רכבת ילדים" ארוכה ונפעל על רקע השיר
המצורף – "שבת מנוחה" לפי הלחן הידוע.
 .4בכל פעם ש" רכבת הילדים" עוברת ליד הלוח
מדביקים "דבקית" על היום המתאים.

.

שיר לפעילות:
"רכבת השבוע"
ביום
ביום
ביום
ביום

ראשון  -כולם הולכים לגן
שני  -כולם הולכים לגן
שלישי -כולם הולכים לגן
רביעי -כולם הולכים לגן

הו הו הו הו
זה דבר קבוע
הו הו הו
בכל יום בשבוע
ביום חמישי -כולם הולכים לגן
ביום שישי -כולם הולכים לגן
אך ביום שבת זה יום מנוחה
מבלים עם כל המשפחה.
הו הו הו זה דבר קבוע
הו הו הו בכל יום בשבוע...

פעילות מספר 2

פעילות מספר :3

לוח מפעיל –
"מתכוננים לכניסת השבת"

הטקס המרכזי

פעילות מקדימה:

לאחר שהגענו עם "רכבת השבוע" חזרה לגן .
נספר לאיזה יום הגענו בדיוק ? (שישי כמובן).
ננהל שיחה קצרה עם הילדים ,מה מיוחד ביום הזה ?
מה עושים ביום הזה לכבוד שבת שנכנסת ?
מתקלחים -עושים תנועה מקלחת מעל ראש הילדים
מתלבשים לבן -עושים תנועות יחד עם הילדים
שמתלבשים.
מנקים את הבית -עוברים ומנקים את הילדים.
מבשלים אוכל מיוחד לשבת -כל הילדים ,
תנועת ערבוב אוכל.
פעילות עם הלוח מפעיל:
הציגו לילדים את הלוח-מפעיל וספרו להם על ירושלים עיר
הקודש ועל ספר התורה הגדול שיש בבית הכנסת.
נציג להם את הרימונים ונזמין ילד להצמיד אותם
לספר התורה שעל הלוח.
בזמן הסיפורים על ממלכתיות השבת ,נזמין עוד ילדים
לפי תור או כפרס לתשובה נכונה
ונבקש מהם להדביק אל הלוח את הפריטים השונים.
לפני השימוש
בלוח

.

.

 .1גזרו את הפריטים.
 .2הדביקו בגב כל
פריט סקוטש.

.

הציגו לילדים בכל טקס את
השלטים ובשרו להם
מי השבוע
"אבא ואמא של שבת".
והדביקו כרטיס עם שם
הילד\ה על גבי כל לוח.

