רביעיות של פסח

מטרות הפעילות:
· היכרות עם מושגים שונים הקשורים לחג
· תרגול מיומנויות היגיון ,חשבון וקריאה
רשימת ציוד:
דף ועיפרון לכל קבוצה ,חידות )בערכה(

מהלך:
תרגיל פתיחה :מחלקים את כל התלמידים לקבוצות של ארבעה .כל קבוצה צריכה לחשוב על כמה שיותר דברים שקשורים לפסח שיש
בהם המספר ארבע .הערה :לבקש יצירתיות ,לדוגמה ,משפחה שתחגוג את ליל הסדר עם ארבעה דורות .מאפשרים שיתוף כיתתי ,דוגמה
מכל קבוצה.
משימות בקבוצות :המורה מספרת לכיתה שהרבה דברים הקשורים לחג הפסח הם בקבוצות של ארבעה ,את חלקם הזכרנו ואת חלקם
נכיר עכשיו .מחלקים את הכיתה לשמונה קבוצות עבודה ,כל קבוצה מקבלת משימה הקשורה לאחת מהרביעיות של פסח .לאחר
שהקבוצות פותרות את החידות ,משתפים את כל הכיתה בחידות ובפתרונות.
הערה למורה :לפני החלוקה לקבוצות יש לעבור על השאלות ולענות עליהן ככיתה ,כך שהתלמידים יתמקדו בפתרון החידות ולא
בתשובה לשאלות .אפשר לוותר על משחק הפתיחה ולקיים ארבעה סבבים של חידות ,כך שכל קבוצה מבצעת את כל המשימות )כל
משימה תבוצע פעמיים במקביל(.

ארבעה בנים:
מי הם ארבעת הבנים? איך היינו קוראים להם אילו היו בנות? )חכם–חכמה ,תם–תמה ,שאינו יודע לשאול–שאינה יודעת לשאול,
רשע–רשעה/רשעית/מרשעת(.
המשימה של הקבוצה :למצוא מילה שמתחרזת עם כל אחד משמות הבנים והבנות .לדוגמא :תם–חם ,תמה–אדמה.
כרטיסייה לילדים:
קוֹר ִאים לָ ֶהם ִאלּוּ ָהיוּ ָבּנוֹת? ִ)ר ְשׁמוּ ַב ַּדּף(
ִמי ֵהם ַאְר ַב ַּעת ַה ָבּנִ ים? ֵאיָ היִינוּ ְ
שׁמוֹת ַה ָבּנִ ים ו ְַה ָבּנוֹת.
ַה ְמ ִּש ָׂימה ֶשׁל ַה ְקּבוּצָ הִ :מצְ אוּ ִמלָ ּה ֶש ִׁמ ְּת ָחֶרזֶ ת ִעם כָ ּל ֶא ָחד ִמ ְ ּ

ארבע קושיות:
שואלים :מה הן ארבע הקושיות שאנחנו שואלים ב"מה נשתנה" בליל הסדר?
המשימה של הקבוצה :למלא את לוח הסודוקו כך שבכל אחד מהריבועים ישנם ארבעת הציורים הקשורים לקושיות.
כרטיסייה לילדים:
ּ"מה נִ ְש ַׁתּנָ ּה" ְבּלֵ יל ַה ֵס ֶּדר?
שׁוֹאלִ ים ְב ָ
ָמה ֵהן ַאְר ַבּע ַה ֻק ְּשׁיוֹת ֶש ֲׁאנַ ְחנוּ ֲ
ּשׁוּרים לַ ֻק ְּשׁיוֹת.
יוֹפיעוּ ַאְר ַב ַּעת ַהצִ ִּיּוּרים ַה ְק ִ
בּוּעים ִ
לוּח ֲהסוּדוֹקוּ כָ ֶּ ש ְׁבּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ָהִר ִ
ַה ְמ ִּש ָׂימה ֶשׁל ַה ְקּבוּצָ הָ :מלְ אוּ ֶאת ַ

שמות החג:
שואלים :מהם השמות הנוספים של חג הפסח?
תשובות :חג הפסח ,חג המצות ,חג האביב ,חג החירות.
המשימה של הקבוצה :לפענח כתב סתרים של שמות הפסח .כתב הסתרים הוא כתב עברי קדום.
כרטיסייה לילדים:
נוֹס ִפים.
ַהי ְַד ְע ֶתּם? לְ ַחג ַה ֶפ ַּסח ֵשׁמוֹת ָ
ַה ְמ ִּש ָׂימה ֶשׁל ַה ְקּבוּצָ הַ :פ ְּענְ חוּ י ַַחד ֶאת כְ ַּתב ַה ְס ָּתִרים ֶשׁל ְשׁמוֹת ַה ֶפ ַּסח.

ארבע כוסות:
שאלה :כמה כוסות יין או מיץ ענבים שותים בליל הסדר? .4
משימה של הקבוצה :מציאת הבדלים בדף עבודה.
כרטיסייה לילדים:
שׁוֹתים ְבּלֵ יל ַה ֵס ֶּדר?
כַ ָּמּה כּוֹסוֹת ַייִן אוֹ ִמיץ ֲענָ ִבים ִ
ַה ְמ ִּש ָׂימה ֶשׁל ַה ְקּבוּצָ הִ :מצְ אוּ ֶאת ַה ֶה ְב ֵדּלִ ים ֵבּין ַהכּוֹסוֹת ַב ַּדּף ֶשׁלִ ְּפנֵ יכֶ ם.

