
 

 

 

   אביב הגיע פסח בא

 שיעור לכיתה ב'מערך 
 

 מהי הגדה של פסח?  –  1שיעור  
 

 מטרות 

 העברת המסר מדור לדור.  רעיון ומצוותהכרות עם  ●

 העברת המסר. יווי והקשר שלה לצ 'הגדה'הבנת המילה  ●

 ההגדה של פסח. עם תוהכר ●
 

 מהלך

 : ונשאל את הפסוקים על הלוח נכתוב ו והבנת הציווי שבו. , פירוש קריאת הפסוק  .1

הּוא ֵלאֹמר ּיֹום הַּ ְדתָּ ְלִבְנָך בַּ ִים.  ְוִהגַּ ה ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצרָּ ה ְיהוָּ שָּ ֲעבּור ֶזה עָּ  (ח', שמות י"ג) בַּ
 

 מישראל?  ת/מה צריך לעשות כל אחד ●

 ? להגיד לבן חשוב מדועמה צריך להגיד לבן?  ●

 לקיים את המצווה?   מתי צריכים ●
 

ֶאל  ג ֹמֶשה  ֹּיאֶמר  ם  -וַּ עָּ ֶאתהָּ כֹור  אֲ -זָּ ֶזה  הַּ ּיֹום  יָּד  הַּ ְבֹחֶזק  ִכי  ִדים  ֲעבָּ ִמֵבית  ִים  ִמִמְצרַּ אֶתם  ְיצָּ ֶשר 

ֵמץ. חָּ ֵיָאֵכל  ְוֹלא  ִמֶזה  ֶאְתֶכם  ה  ְיהוָּ ִכי  ה    ... הֹוִציא  יָּה  ֶאל-ְוהָּ ה  ְיהוָּ ִחתִ -ְיִביֲאָך  ְוהַּ ֲעִני  ְכנַּ הַּ י  ֶאֶרץ 

נִ  ֲאֶשר  ְיבּוִסי  ְוהַּ ִחִּוי  ְוהַּ ֱאֹמִרי  בְוהָּ לָּ חָּ ת  בַּ זָּ ֶאֶרץ  ְך  לָּ ֶתת  לָּ ֲאֹבֶתיָך  לַּ ע  ֶאת  ְשבַּ ְדתָּ  בַּ ְועָּ ש  ה  -ּוְדבָּ ֲעֹבדָּ הָּ

ֶזה. ֹחֶדש הַּ ֹזאת בַּ  הַּ
 

 ם? לארץ ישראל יספרו לבניהם על יציאת מצרי יגיעושבני ישראל  חשוב שכ מדוע ●

 שיגיעו לארץ?איזו סכנה צופה התורה ברגע  ●

  ים עוסק  מדוע   .ם, לפני מכת בכורותחה ממצריבעיצומן של ההכנות לברי  ציווי זה נאמר ●

מעידה  ? מה  קא ברגע הזהדוו  במה יגידו בני ישראל לבניהם בדורות הבאים  ה' ומשה

 ? המצווהעל חשיבות    בחירה זו
 

   ' הגדה ' רוש המילה  י פ  .2

מה הקשר בין   ?ה זוה מילירמזכ  אילו מילים - שאל, ונעל הלוח 'הגדה'את המילה  נכתוב

 מספר שמות?  ם שקראנויוקלפס 'הגדה'המילה 
 

 משפט מההגדה ונשאל:נכתוב על הלוח   .3

בַּ  ְלִבְנָך  ְדתָּ  ְוִהגַּ ר:  ֶשֶנֱאמַּ ִים,  ִמִמְצרַּ א  יָּצָּ ְכִאּלּו הּוא  ְצמֹו  עַּ ִלְראֹות ֶאת  ם  ּיָּב ָאדָּ חַּ דֹור  וָּ ּדֹור  ל  יֹום  ְבכָּ

ִים ה ְייָּ ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצרָּ שָּ ֲעבּור ֶזה עָּ הּוא ֵלאֹמר, בַּ  (דה של פסחהג).  הַּ
 

 מה, אם כן, תפקיד ההגדה וסדר פסח? למה אנחנו מקיימים אותו? ●



 

 

 

 

  נספח למורה
 

ה )ויקי מילון(  דָּ גָּ  הַּ

 שורש נ־ג־ד 

 דבר שאדם מגיד, אומר, לאדם אחר; סיפור שאדם מספר לאדם אחר.  .1

ס  .2 את  הכוללים  פסח,  בליל  לילדיהם  להגיד  מצווים  שההורים  הדברים  יציאת בפרט:  יפור 

 (. 'הגדה של פסח'ם )מצרי

יש    'הגדה'המילה   נגד.  מהשורש  הפעיל  בבניין  פועל  שהוא  הגיד,  הפועל  של  פעולה  שם  היא 

 .מפרשים מן 'נגד' בארמית במשמעות משיכה, עפ"י הדרשות שמושכים ליבו של אדם

 

ביום   ךבהקשר של פסח, המצווה לספר ביציאת מצרים בליל פסח נאמרה בפסוק "והגדת לבנ

ההוא לאמור: בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" )שמות יג ח(; ומכאן, קיום מצווה זו נקרא 

 , וגם הדברים שאומרים כאשר מספרים ביציאת מצרים נקראים בשם הגדה. הגדה

 

 ( ' פסח ' פדיה  י )ויק    –ליל הסדר  

ל הסדר  בליל  לספר  אירועי   ילדיםמצווה  את  לזה(  זה  מספרים  להם,  לספר  ילדים  אין  )ואם 

", כדי לקיים את פסח של הגדה, שהיום נקרא "ל"חזיציאת מצרים על פי קובץ מדרשים ואמרות 

ואת הזיכרון לדור הבא, כחלק   מורשת. המטרה היא להעביר את ה מצרים  יציאת  סיפורמצוות  

 ממצוות "והגדת לבנך", המכוונת ללילה זה, ולכן הסדר מכוון לילדים.
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 איך יודעים שבא אביב?  – 2שיעור 
 

 מטרות 

 מאפייני עונת האביב בטבע. עם תוהכר ●

 .הכרות עם הטבע בסביבת בית הספר ●

 פעילות חווייתית המפעילה מגוון חושים. ●

 .שהאביב מעלהתחושות אורטיים הקשורים בחג האביב לחוויות ותמושגים ין חיבור ב ●

 

 אור הפעילות ית

  ות/את התלמידים ננחה . מרחב בטוח וצמחיה טבעית  יאפשר בסביבת ביה"ס ש   אתר ל   נצא  .1

 דקות:   מספרל באופן מאומץ להפעיל את חושיהםלהתפזר בשטח ו

 מה אתם רואים? אילו צבעים שולטים?  ●

 ?  מה אתם שומעים ●

 מה אתם מריחים?   ●

 מה אתם מרגישים? )חוש המישוש, טמפרטורה, מגע( ●

 הריחו והרגישו. , מה ראו, שמעו ות/מהתלמידים מענתאסף ונש

 

 ות /קבוצת כתבים  תהיהכל קבוצה    .את הכיתה לקבוצות  נחלק  -  ות/ צעירים   ות / עיתונאים  .2

ו במילים  האביב  עונת  את  לתאר  הקבוצה  על  עולמי.  טבע  עיתון  לחלק   ציור.של  ניתן 

   .ו בין הקבוצות, כל אחד/ כל קבוצה צריכים לתאר תחום אחרתפקידים בקבוצה א

 

 אילו פרחים פורחים? אילו צבעים יש לפרחים? אילו צורות יש לפרחים?  –פריחה  . א

 מה מצב העצים? איך הם נראים? האם יש להם עלים, פריחה, פרי?  –עצים ושיחים  .ב

 שומעים? מה הם עושים?  /אילו בעלי חיים רואים –בעלי חיים  .ג

 

 לכל הכיתה.  תדווחמה תכניס לכתבה, ו תחליטבוצה כל ק •

 צילום אחד שמשקף את האביב(. צילומים ולבחור צלםל מכל קבוצה  בקשאפשר ל •

 



 

 

 

 היום אתם יוצאים בחודש האביב  – 3שיעור  
 

 טרות מ

 התייחסויות לחג הפסח בטקסט המקראי.  עם תוהכר ●

 לחג הפסח.  'ביבחג הא'הכרות עם מקור השם  ●

 הבנת הקשר שבין החג הטבעי, והחקלאי לחג ההיסטורי. ●

 

 קריאת קטעי מקורות ושאלות על כל קטע. המהלך מבוסס על  

 

 ( שמות י"ג) מצריםיציאת 

ֶאל ֹמֶשה  ֹּיאֶמר  ֶאת-וַּ כֹור  זָּ ם,  עָּ ֲאשֶ -הָּ ֶזה  הַּ ּיֹום  יָּ הַּ ְבֹחֶזק  ִכי  ִדים,  ֲעבָּ ִמֵבית  ִים  ִמִמְצרַּ אֶתם  ְיצָּ ד,  ר 

ֵמץ. חָּ ֵיָאֵכל,  ְוֹלא  ִמֶזה;  ֶאְתֶכם  ה  ְיהוָּ ָאִביב ד   הֹוִציא  הָּ ְבֹחֶדש,  ֹיְצִאים,  ֶתם  אַּ ּיֹום,  ִכי  ה   .הַּ יָּה  -ְוהָּ

ה ֶאל ְיהוָּ וְ -ְיִביֲאָך  ִחִּוי  ְוהַּ ֱאֹמִרי  ְוהָּ ִחִתי  ְוהַּ ֲעִני  ְכנַּ הַּ ֶאֶרץ ֶאֶרץ  ְך,  ֶתת לָּ ֲאֹבֶתיָך לָּ לַּ ע  ִנְשבַּ ְיבּוִסי, ֲאֶשר  הַּ

ֶאת ְדתָּ  בַּ ְועָּ ש;  ּוְדבָּ ב,  לָּ חָּ ת  בַּ ֶזה.-זָּ הַּ ֹחֶדש  בַּ ֹזאת,  הַּ ה  ֲעֹבדָּ ּיֹום,    ו   הָּ ּובַּ ֹצת;  מַּ ל  ֹתאכַּ יִָּמים,  ת  ִשְבעַּ

ה. יהוָּ ג, לַּ ְשִביִעי, חַּ ּיִָּמים;    ז    הַּ ת הַּ צֹות, ֵיָאֵכל, ֵאת, ִשְבעַּ ֵמץ, ְוֹלא-ְוֹלאמַּ ֶאה ְלָך חָּ ֶאה ְלָך ְשֹאר-ֵירָּ --ֵירָּ

ל    ְגֻבֶלָך.-ְבכָּ

 

 מה מצווה משה על העם? )לזכור( ●

 ? מה מציין את הזמן? )חודש האביב, העונה( מצריםמיוצאים  בני ישראל מתי ●

 
 

 ( )שמות כ"ג חג האביב –חג הפסח 

ֶאת טו  ה.   נָּ שָּ בַּ ִלי  ֹחג  תָּ ִלים,  ְרגָּ ֹלש  שָּ צֹות,-יד  מַּ הַּ ג  כַּ --ִתְשֹמר  חַּ צֹות  מַּ ל  ֹתאכַּ יִָּמים  ת  ֲאֶשר  ִשְבעַּ

ָאִביבִצִּויִתָך   הָּ ֹחֶדש  ִכיְלמֹוֵעד  ְוֹלא-,  ִים;  ִמִמְצרָּ אתָּ  יָּצָּ ִבכּוֵרי  -בֹו  ִציר  קָּ הַּ ג  ְוחַּ טז  ם.   ֵריקָּ י,  נַּ פָּ אּו  ֵירָּ

בְ  ה,  נָּ שָּ הַּ ְבֵצאת  ָאִסף  הָּ ג  ְוחַּ ֶדה;  שָּ בַּ ע  ִתְזרַּ ֲאֶשר  ֲעֶשיָך,  ֶאתמַּ ִמן-ָאְסְפָך  ֲעֶשיָך  יז  -מַּ ֶדה.   שָּ ֹלש  הַּ שָּ

נָּה שָּ ִמים, בַּ ל--ְפעָּ ֶאה, כָּ ה. -ְזכּוְרָך, ֶאל-ֵירָּ ָאֹדן ְיהוָּ  ְפֵני, הָּ
 

 

 משותף להם? )פסח, שבועות, סוכות. עליה לרגל(אילו חגים מוזכרים בקטע? מה  ●

 ג המצות, חג הקציר, חג האסיף(מכונים שבועות וסוכות? )ח כיצדפסח? מכונה  כיצד ●

 חודש האביב, שבועות – משותף לתיאורי הזמן? )פסחה אור הזמן של כל חג? מית ומה ●

בצאת השנה באספך. זמן החג נקבע על פי הטבע    – ביכורי מעשיך,  סוכות –

 והחקלאות( 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ז(דברים ט""ד, שמות ל) שמור את חודש האביב

ֶאת ִתְשֹמר-יח  צֹות,  מַּ הַּ ג  ֹתאכַּ —חַּ יִָּמים  ת  לְ ִשְבעַּ ִצִּויִתָך,  ֲאֶשר  צֹות  מַּ ָאִביבמֹוֵעד  ל  הָּ ִכי    :ֹחֶדש 

ָאִביב ִים.  ְבֹחֶדש הָּ אתָּ ִמִמְצרָּ  (שמות ל"ד) , יָּצָּ

מֹור, ֶאתא   ח-שָּ ִשיתָּ ֶפסַּ ְועָּ ָאִביב,  ה ֱאֹלֶהיָך:   ֹחֶדש הָּ יהוָּ ָאִביב, לַּ ה ֱאֹלֶהיָך  ִכי ְבֹחֶדש הָּ ְיהוָּ , הֹוִציֲאָך 

ִים יְ —ִמִמְצרַּ ה.  לָּ  לָּ
 

 

 ים? מה מילת הציווי? )שמור, תשמור(מה הציווי בשני הפסוק ●

 מצריםיציאת ש וון באביב? )כילשמור את החג דווקא  מצווהבגללה מה הסיבה  ●

 באביב( התרחשה

  ;עונה של החג? )להזכיר את האירוע כפי שהתרחשלהתייחס ל  חשוב  מדוע  לחשוב  נסו ●

ה  תחוש   נהבאביב יש  ;החוצה, לעלות לרגל לבית המקדש.אפשרות לצאת    נהבאביב יש

 ( דםשל התחדשות בטבע ואצל הא

 

 שירי אביב   –האח הידד אביב היום  – 4שיעור  
 

 מטרות 

 הכרות עם שירי אביב ושירי חג.  ●

 האביב כפי שהם מופיעים בשירים.לימוד המאפיינים הייחודיים של  ●

 

 מהלך

 .  םאת המילי נציגאת השירים ו שמיענ .1

 שיר השירים / ניצנים נראו בארץ •

 מתתיהו שלם  / פנה הגשם •

 דתיה בן דור  / ים שבא אביבאיך יודע •

 אורה זיטנר / מצעד האביב •

 

מאפיינים את ה  ביטויים בשירהקבוצה למצוא ולסמן   . עללקבוצות ות/את התלמידים נחלק .2

 ב.האבי

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=332&wrkid=5639
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=332&wrkid=5639
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=425
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=2157&wrkid=7373
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=738&wrkid=4536
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=738&wrkid=4536

