פעילות מספר 4

משחק הזיכרון לסוכות  :יחיד\רבים

פעילות 5

לתוספת זמן

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

יצירה כתר
שמחת תורה:

הנושא הנלמד :סמלי החג.
הנושא הנלמד :הסוכה
הנושא הנלמד :ארבעת המינים

מושגים חדשים :קרש\מסמר\סוכה\ארבעת המינים

 .1צבעו את
הכתרים
 .2התאימו
אותם
לילדים.

פעילות ראשונה:

סיפור" :אוהד ומשפחתו בחג סוכות"
נציג לילדים את התמונות ,נספר את הסיפור
וננסה לעשות הכירות אישית יותר דרך התמונות:
לקטנטנים נוסיף דברים מצחיקים וילדותיים על
מה שרואים בתמונה.
לבוגרים נשלב אינפורמציה ושאלות מנחות.
הדגשים החשובים:
במהלך הסיפור נשנן את שמות ארבעת המינים.
המשימה הבאה תחייב את הילדים לזכור את
השמות.

פטיש מסמר
עממי
מילים :עמנואל הרוסי

פטיש ,מסמר
ניקח מהר .
סוכה לבנות ,
בנים ובנות .
קרשים ניקח
וענפים לסכך
קשט הגג
לכבוד החג .
קנה ,קנה ,
סוכה נבנה .
קרשים ניקח ,
קני סוף לסכך .
מהר ,מהר ,
פן נאחר ,
אין פנאי חכות ,
מחר סוכות .

פעילות מספר 2

לוח מפעיל – "מי יסדר על השולחן את
ארבעת המינים ? "
עוד מעט כל האורחים יבואו לסוכה.
ארבעת המינים עדיין לא מסודרים על השולחן.
וגם מישהו שכח לצבוע כמה קישוטים.
מי יכול לעזור לנו לסדר ולארגן את הסוכה לחג ?
משימות שניתן לבצע עם הלוח:
 .1הזמן ילד\ה ובקש ממנו לצבוע את -שופר
 .2הזמן ילד\ה לצבוע הרימונים .
 .3הזמן ילד להדביק על השולחן את ההדס.
 .4הזמן ילד להדביק על השולחן את הערבה.
 .5כך נמשיך עד שנכין את הסוכה לחג.

.

פאזל לחג סוכות-מדרש תמונה

נעמי שמר

סדרו את הפאזל במרכז המפגש
וערכו דיון על הנושאים הבאים:

מילים ולחן :נעמי שמר

שלומית בונה סוכה
מוארת וירוקה
על כן היא עסוקה היום
ואין זו סתם סוכה
מוארת וירוקה -
שלומית בונה סוכת שלום
היא לא תשכח לשים
לולב והדסים
ענף של ערבה ירוק
רימון בתוך עליו
וכל פירות הסתיו
עם ריח בוסתנים רחוק
וכששלומית תאמר
הביטו ,זה נגמר !
יקרה דבר נפלא פתאום :
יבואו השכנים
כולם בהמונים -
ולכולם יהיה מקום

.
לפני השימוש
בלוח:
 .1גזורו את
ארבעת המינים
מהלוח הגדול.
והדביקו עליהם
סקוטש.
 .2לאחר שהילדים
מציירים על
הלוח,מחקו עם
חומר לניקוי

שלומית בונה
סוכת שלום

פעילות מספר :3

ואז מתוך הסכך
יציץ לו ויזרח
כוכב בהיר כיהלום :
שלום סוכת פלאים
מה טוב ומה נעים -
שלומית בנתה סוכת שלום !

לסוכה שלי
עממי
מילים :דודו ברק

לסוכה שלי
באו לחגוג
ערבה והדס
ולולב ואתרוג .
הדורים כדת
ויפים כדין
כבר באים לסוכה
אושפיזין ,אושפיזין .

.

חג סוכות
חגי שלי ,
בטח באת בשבילי ,
בירכתך הבאת לי ,
חג סוכות שלי .
לסוכה שלי
באו  -שקט והס
ערבה ולולב
ואתרוג והדס .
הדורה כדין
ויפה כדת
בסוכה עוד תשב
כל הארץ כמעט .
חג סוכות ...

