
  

 

  

   מה נשתנה? 

 לכתה א' שיעורמערך 
 

  תעודת זהות לחג – 1שיעור 

 מאפייני החג, מצוות ומנהגים.

 

 מה נשתנה? – 3-2שיעור 

נעודד את התלמידים לשאול שאלות על מנהגי החג וסיפור יציאת מצרים, ע"י הצגת גירויים חזותיים 

  כן גרסאות נוספות.חפצים ותמונות. נפגוש את טקסט ארבע הקושיות מההגדה המסורתית ו

 

 שאלות מההגדה –מה נשתנה  – 4שיעור 

מההגדה, הבנת ייחודו של ליל הסדר, כביטוי סמלי ליציאת מצרים ושאיפה  'מה נשתנה'הכרת הטקסט 

 לחרות, הבנת חשיבות מעורבות הילדים בסדר פסח.

 



  

 

  

 תעודת זהות פסח – 1שיעור 

  הכרות עם מאפייני, מצוות ומנהגי החג.  מטרה:

  

  מהלך

 .הקראת סיפור החג/ הצגת סרטון קצר אודות החג 

  .(שמות החג, מועד, סיבת ציון החג, דמויות, מצוות ומנהגים) מילוי תעודת זהות לחג פסח  

  

 פסח שם החג:

  חג החרות, חג האביב, חג המצות. שמות נוספים:

  ט"ו ניסן מועד:

 סיבת החג, אירוע

  ה, מעבדות לחרות, בדרכו במדבר לארץ המובטחת.עם ישראל יוצא בהנהגת מש –יציאת מצרים 

  ראשית קציר השעורים, הבאתו לכוהן, עלייה לרגל.  –ציון האביב 

, פרעה מלך מצריים, אהרון אחי משה ועוזרו, מרים אחות משה, )מנהיג עם ישראל ונביאו(משה  דמויות: 

 .(מוציאה את משה מהיאור ומגדלת אותו( בת פרעה

 מצוות החג 

 טקס וסעודה שבמרכזה הגדת הפסח. (תחליף לקורבן הפסח) – סדר פסח 

 ) ימים) 7אכילת מצות ואי אכילת חמץ במשך כל ימי החג 

  הרחקת כל מה שיש בו חמץ. –באור חמץ  

 מנהגים 

  מתנת צדקה לעניים. -קמחא דפסחא 

 .יציאה לשדה וציון ראשית קציר העומר בטקס  

 .ניקיון יסודי של הבית 

 .הבאת מתנות 

 סעודה ואירוח בצאת החג. –מימונה  חגיגת 

 



  

 

  

 ה נשתנה (תורת שאילת השאלות)מ – 2-3שיעור 

 מטרות

 הכרות עם מנהגי החג והמשמעויות הסמליות שלהם. ●

 הפיכת התלמידים לשותפים בלמידה ובחשיבה על החג. ●

 תרגול בשאילת שאלות. ●

 

 מהלך

שאלות, להבין, לבחון מחדש הסבר על תפקיד 'מה נשתנה' בהגדה. הזדמנות שלנו לשאול  –פתיחה  .1

 מנהגים.

  -  מציגים לתלמידים תמונות וחפצים שונים שקשורים לפסח ולליל הסדר, בצורת תערוכה, או .2

למידים לחשוב (ולכתוב/ או להגיד בע"פ) כמה קבוצה תמונה/ חפץ. על הת /מחלקים לכל תלמיד

שיותר שאלות שעולות להם על התמונה/ החפץ. חשוב להדגיש כי אפשר לחבר שאלות שהתשובה 

 עליהם ידועה אך יותר טוב לשאול שאלות שהתשובה עליהן לא ידועה להם.

כיבי החג, מה הם איסוף השאלות שחוברו וניסיון לענות ביחד. זו הזדמנות להסביר על המנהגים ומר .3

 ידועה למורה. אינהאם התשובה  ,רורימסמלים, וגם לשלוח תלמידים למשימות ב

  

  



  

 

  

 ה)שאלות מההגד(מה נשתנה   – 4שיעור 

 מטרות

 הכרת הטקסט 'מה נשתנה' מההגדה. ●

 הבנת ייחודו של ליל הסדר, כביטוי סמלי ליציאת מצריים ושאיפה לחרות. ●

 ר פסח.הבנת חשיבות מעורבות הילדים בסד ●

 

 מהלך

  לימוד הטקסט מה נשתנה .1

 הטקסט הקראתא. 

ים ׁשֹוֵאל: ן אֹו ֶאָחד ִמן ַהְמֻסּבִ ִני ְוַכאן ַהּבֵ ְלָחן, מֹוְזִגין כֹוס ׁשֵ ֻ ָעָרה ֵמַעל ַהׁשּ  ֵמִסיר ַהּקְ

ילֹות?  ל ַהּלֵ ְיָלה ַהזֶּה ִמּכָ ָנה ַהּלַ ּתַ ְ ׁשּ  ַמה ּנִ

ילֹות ָאנוּ אֹוְכִלין ָחֵמץ ָכל ַהּלֵ ּבְ ְיָלה ַהזֶּה  ׁשֶ ה, ַהּלַ ה!  -וַּמּצָ ּלֹו ַמּצָ  ּכֻ

ָאר ְיָרקֹות,  ילֹות ָאנוּ אֹוְכִלין ׁשְ ָכל ַהּלֵ ּבְ ְיָלה ַהזֶּה ָמרֹור!  -ׁשֶ  ַהּלַ

ַעם ֶאָחת,  יִלין ֲאִפילוּ ּפַ ילֹות ֵאין ָאנוּ ַמְטּבִ ָכל ַהּלֵ ּבְ י ְפָעִמים!  -ׁשֶ ּתֵ ְיָלה ַהזֶּה ׁשְ  ַהּלַ

ילוֹ  ָכל ַהּלֵ ּבְ ין, ׁשֶ ִבין וֵּבין ְמֻסּבִ ין יֹוׁשְ ין! -ת ָאנוּ אֹוְכִלין ּבֵ נוּ ְמֻסּבִ ּלָ ְיָלה ַהזֶּה ּכֻ  ַהּלַ

  

 בטבלהים יחד עם התלמידים ב. ממיינ

 הסבר פסח – הלילה הזה בכל הלילות

  יציאה חפוזה, לחם עונים  רק מצה  חמץ ומצה

  רייםסבל העבדות, המצרים ממרו את חיי העב  כולו מרור  שאר ירקות

(אין מתאבנים  לא מטבילין 

  לפני הסעודה)

פתיחת התיאבון לאכילת קורבן הפסח, מתאבנים   פעמים 2מטבילין 

  להרגיע את הרעב בזמן הסדר.

  כולם חופשיים, כולם שותפים בסדר.  כולנו מסובין  ושבים ומסוביןי
  

 

 ישוב. כיתה/ בית הספר/ קושיות חדשות, על הסדר, או על ה 4ם תלמידיחבר עם הנ  .ג

 


