
מהלך:
חידות ובינגו:

מחלקים את הכיתה לעשר קבוצות, לכל קבוצה נותנים לוח בינגו וכלים לסימון המשבצות.

המורה שואלת שאלות על חג הפסח, התלמידים צריכים לדעת את התשובה ולסמן אותה בלוח. הראשונים שמגיעים 

ל"בינגו" הם אלה שיש להם שורה מלאה לגובה, רוחב או אלכסון. ממשיכים לשחק עד שעונים על כל החידות.

הערה למורה: חלק מהשאלות דורשות חשיבה מעמיקה וחלק תשובות מהירות מאוד להיזכרות.

שאלות:

1.  בצלחת הסדר יש חמישה מרכיבים: חרוסת, מרור, ביצה, כרפס ו...? (זרוע)

2.  בו הטמינה יוכבד את משה? (תיבה)

3.  כמה בנים מוזכרים בליל הסדר? (ארבעה)

4.  בליל הסדר שותים ארבע כוסות. בליל הסדר בבית משפחת לוי השתתפו 10 מבוגרים ו־3 ילדים. המבוגרים שתו את 

כל הכוסות. ילד אחד שתה 3 כוסות והשאר שתו רק כוס אחת. כמה כוסות נשתו סך הכול בליל הסדר? (45)

5.  1 מי יודע עד 13. מה סכום המספרים יחד? (91)

6.  מי נפגע ממכת ארבה? (שדה ירוק)

7.  מה ראשי התיבות של שלוש המכות הראשונות? (דצ"ך)

8.  מה ראשי התיבות של מכות ארבע, חמש ושש? (עד"ש)

9.  מה ראשי התיבות של ארבע המכות האחרונות? (באח"ב)

10. באיזה חומש מסופר סיפור הפסח בפעם הראשונה? (שמות)

11. מה לא אוכלים בפסח? (חמץ)

12. כדי לאפות מצות צריך ללוש את הבצק ולאפות אותן מהר מאוד. מהו משך הזמן בדקות המותר להכנה לפני שהן 

הופכות לחמץ? (18)

13. בצאת חג הפסח יש חג נוסף שמקורו במרוקו, מה שמו? (מימונה)

14.  בשיר "אחד מי יודע", מה מייצג המספר 7? (שבעה ימים בשבוע)
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מטרת הפעילות:
· איסוף ידע על חג הפסח

· חשיבה מהירה
· תרגול מיומנויות מתמטיקה

· להפסיד ולנצח בכבוד
רשימת ציוד:

לוחות בינגו (בערכה), כלי כתיבה לסימון הלוח, פרס למנצחים (אם המורה רוצה)



שאלות: (המשך)

15.  כל אחד במשפחה רוצה לאכול רבע מצה. לצלחת הסדר צריך עוד שלוש מצות שלא נאכלות. יש בליל הסדר 15 

משתתפים. כמה מצות נצטרך? (6.75)

16. כדי להוכיח שגם הוא חזק, פרעה הפך את המטה שלו לחיה. איזו חיה? (נחש)

17. לכבוד ליל הסדר התכנסה המשפחה. סבתא רבתא חילקה לכל נין שלושה אגוזים, לכל נכד שני אגוזים ולכל הורה 

אגוז אחד. במשפחה יש 7 נינים, 10 נכדים ו־6 הורים. כמה אגוזים סבתא הייתה צריכה לחלק? (47)

18. בני ישראל בנו מבנים לקבורה של מצרים עשירים. מה שם המבנים? (פירמידות)

19. לאחד מארבעת הבנים יש משהו במשותף עם הטלפון הנייד שלכם. איזה בן זה? (חכם= סמארטפון)

20. יש להן רגליים, אבל הן הולכות על הראש, איזו מכה הן? (כינים)

21. האם השם של משה מופיע בהגדה? (לא)

22. האם יוסף מוזכר בהגדה? (כן)

23. כמה שנים היו בני ישראל במצרים מאז הגיעו יעקב ובניו ליוסף ועד יציאת מצרים? (210)

24. מה הפירוש המילולי למילה אפיקומן? (קינוח)

25. פסח הוא אחד משלושת הרגלים. החגים הנוספים הם שבועות ו...? (סוכות)

26. נקרע כדי לתת לבני ישראל לעבור בתוכו. (ים סוף)

27. שתי המכות הראשונות פגעו גם בי. (הנילוס)

28. חמשת ילדי משפחת קהת מצאו את האפיקומן. הם ערכו משא ומתן עם סבא וסבתא שלהם, הילדים רצו לקבל 

מתנות ואילו סבא וסבתא רצו את האפיקומן בחזרה. סבא וסבתא הסכימו לקנות לכל אחד מתנה בסכום שלא עולה על 

24.5 ₪. מה הסכום המרבי שסבא וסבתא ייאלצו לרכוש בו מתנות? (122.5 ₪)

29. בשיר המוכר "חד גדיא" אבא קנה עז בתרי זוזי. כמה זה תרי? ( 2)

30. מה התאריך של חג הפסח? (י"ד בניסן)

31. מיהו שונרא בשיר "חד גדיא"? (חתול)

32. כדי להכין מנת חרוסת אישית אבא צריך תפוח אחד, שני אגוזים וחצי כוס יין. כמה תפוחים, אגוזים וכוסות יין בסך 

הכול צריך אבא להכנת חרוסת לששת בני המשפחה? (21)

33. כמה אימהות יש? (ארבע)
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