
  

 

  

מערך  -אביב הגיע פסח בא 

 שיעור לכיתה ב'
  

 מהי הגדה של פסח? –והגדת לבנך  – 1שיעור 

 הכרות עם מצוות העברת המסר מדור לדור, הבנת המילה הגדה והקשר שלה לציווי העברת המסר.

 הכרת ההגדה של פסח.

 

 איך יודעים שבא אביב? – 2שיעור 

האקלים והאווירה של , הסביבה הכרת – ית בחוץהכרות עם מאפייני האביב בטבע. פעילות חוויית

 האביב. 

 

 .היום אתם יוצאים בחודש האביב – 3שיעור 

הכרות עם ההיבט של האביב בחג, עם הופעתו בסיפור המקראי. מדוע נקרא חג פסח חג האביב? אילו 

 ביטויים היו לכך בעבר והיום? 

 

  'האח הידד אביב היום' – 4שיעור 

 ם, לימוד מילים והשמעתם. זיהוי מאפייני עונת האביב, וחג האביב לפי השירים.הכרת שירי אביב שוני

 

 

 



  

 

  

  

 מהי הגדה של פסח? –והגדת לבנך  – 1שיעור 
 מטרות

 הכרות עם מצוות העברת המסר מדור לדור. ●

 הבנת המילה הגדה והקשר שלה לציווי העברת המסר. ●

 הכרת ההגדה של פסח. ●

 

 מהלך

 כותבים על הלוח את הפסוק: והבנת הציווי שבו. קריאת הפסוק המקראי, פירושו .1

יֹּום ַההוּא ֵלאמֹר ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ְצָרִים.  ְוִהּגַ ֵצאִתי ִמּמִ ה ְיהוָה ִלי ּבְ ֲעבוּר ֶזה ָעׂשָ  )ח', שמות י"ג( ּבַ

 מה צריך לעשות כל אחד מישראל? ●

 מה צריך להגיד לבן? למה זה חשוב? ●

 לקיים את המצווה? מתוך הפסוקים המקדימים, מתי צריכים  ●

ה ֶאל ג חֶֹזק יָד הֹוִציא ְיהוָה -ָהָעם ָזכֹור ֶאת-וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ י ּבְ ית ֲעָבִדים ּכִ ְצַרִים ִמּבֵ ר ְיָצאֶתם ִמּמִ ַהיֹּום ַהזֶּה ֲאׁשֶ

ַנֲעִני ְוַהִחּתִ -ְיִביֲאָך ְיהוָה ֶאל-ְוָהיָה ִכי ה  ... ֶאְתֶכם ִמזֶּה ְולֹא יֵָאֵכל ָחֵמץ. ר ֶאֶרץ ַהּכְ י ְוַהְיבוִּסי ֲאׁשֶ ִּ י ְוָהֱאמִֹרי ְוַהִחו

ע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב וְּדָבׁש ְוָעַבְדּתָ ֶאת ּבַ חֶֹדׁש ַהזֶּה.- ִנׁשְ  ָהֲעבָֹדה ַהזֹּאת ּבַ

למה חשוב שכאשר יגיעו בני ישראל לארץ ישראל יספרו לבניהם על יציאת מצריים? איזו סכנה  ●

 יגיעו לארץ?צופה התורה ברגע ש

ה'  יםעוסק מדוע .מצווה זו נאמרת בעיצומן של ההכנות לבריחה ממצריים, לפני מכת בכורות ●

ומשה ברגע הזה במה יגידו בני ישראל לבניהם בדורות הבאים? מה זה אומר על חשיבות 

 מצוות האמירה? 

   'פרוש המילה הגדה .2

 'הגדה'מה הקשר בין המילה  ר?אילו מילים זה מזכי כותבים את המילה הגדה על הלוח. נשאל:

 לפסוק מספר שמות?

ְדּתָ ְלִבְנָך בַּ  ּנֱֶאַמר: ְוִהּגַ ְצַרִים, ׁשֶ ּ הוּא יָָצא ִמּמִ ִאּלו ָּב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ָכל ּדֹור וָדֹור ַחי יֹום ַההוּא ּבְ

ְצָרִים.   ֵצאִתי ִמּמִ ה ְייָ ִלי ּבְ ֲעבוּר ֶזה ָעׂשָ  )ה של פסחמתוך הגד(ֵלאמֹר, ּבַ

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



  

 

 

  

 נספח למורה

ָדה (ויקי מילון)  ַהּגָ

 שורש נ־ג־ד 

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

.בפרט: הדברים שההורים מצווים להגיד לילדיהם בליל פסח, הכוללים את סיפור יציאת מצרים 2

 ("הגדה של פסח").

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

 מן 'נגד' בארמית במשמעות משיכה, עפ"י הדרשות שמושכים ליבו של אדם (ב"י[דרוש מקור]).

ביום ההוא בהקשר של פסח, המצווה לספר ביציאת מצרים בליל פסח נאמרה בפסוק "והגדת לבנך 

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

 הדברים שאומרים כאשר מספרים ביציאת מצרים נקראים בשם הגדה.

 (ויקפדיה "פסח")  –ליל הסדר 

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

 יציאת סיפור", כדי לקיים את מצוות פסח של הגדה, שהיום נקרא "ל"חזעל פי קובץ מדרשים ואמרות 

ואת הזיכרון לדור הבא, כחלק ממצוות "והגדת לבנך",  מורשת. המטרה היא להעביר את המצרים

 המכוונת ללילה זה, ולכן הסדר מכוון לילדים.



  

 

  

 איך יודעים שבא אביב? – 2שיעור 

 מטרות

 הכרת מאפייני עונת האביב בטבע. ●

 .הכרות עם הטבע בסביבת בית הספר ●

 פעילות חווייתית המפעילה מגוון חושים. ●

 המושגים התיאורטיים הקשורים בחג האביב לחוויות ולתחושות האביב יוצר.יצירת חיבור בין  ●

 

 אור הפעילותית

מנחים את התלמידים . יוצאים למקום בסביבת ביה"ס שיש בו מרחב בטוח וצמחיה טבעית .1

 להתפזר בשטח ולנסות להפעיל את חושיהם לכמה דקות: 

 מה אתם רואים? אילו צבעים שולטים?  ●

 מה אתם שומעים?  ●

 אתם מריחים?  מה ●

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

 הריחו והרגישו. ,מתאספים ושומעים מהתלמידים מה ראו, שמעו

כל קבוצה היא קבוצת כתבים של עיתון טבע עולמי. על הקבוצה  .מחלקים את הכיתה לקבוצות .2

ין הקבוצות, כל אחד/ כל לתאר את עונת האביב במילים ובציור. ניתן לחלק תפקידים בקבוצה או ב

  .קבוצה צריכים לתאר תחום אחר

 אילו פרחים פורחים? אילו צבעים יש לפרחים? אילו צורות יש לפרחים? –פריחה  ●

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

 אילו בעלי חיים רואים/ שומעים? מה הם עושים? –בעלי חיים  ●

 ה מחליטה מה תכניס לכתבה, ומדווחת לכל הכיתה. כל קבוצ ●

ניתן לתת מטלה לצייר ציור שיהיה תמונה לכתבה. (או ציור משותף, או לבחור מישהו שיצייר  ●

עבור הקבוצה "הצלם", או להשיג מצלמה לכל קבוצה שתצלם ותבחר צילום אחד שמשקף 

 את האביב).

 



  

 

  

 היום אתם יוצאים בחודש האביב – 3שיעור 

 תמטרו

 הכרת התייחסויות לחג הפסח בטקסט המקראי. ●

 לחג הפסח. 'חג האביב'הכרות עם מקור השם  ●

 הבנת הקשר שבין החג הטבעי, והחקלאי לחג ההיסטורי. ●

 

 מהלך 

 קריאת קטעי מקורות ושאלות על כל קטע. .1

 שמות י"ג – יציאת מצריים

ה ֶאל ר -ָהָעם, ָזכֹור ֶאת-וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ חֶֹזק יָד, הֹוִציא ְיהוָה ַהיֹּום ַהזֶּה ֲאׁשֶ י ּבְ ית ֲעָבִדים, ּכִ ְצַרִים ִמּבֵ ְיָצאֶתם ִמּמִ

חֶֹדׁש, ָהָאִביב ד  ֶאְתֶכם ִמזֶּה; ְולֹא יֵָאֵכל, ָחֵמץ. ם יְֹצִאים, ּבְ ֶאֶרץ -ְיִביֲאָך ְיהוָה ֶאל-ְוָהיָה ִכי ה  .ַהיֹּום, ַאּתֶ

י ְוַהיְ  ִּ י ְוָהֱאמִֹרי ְוַהִחו ַנֲעִני ְוַהִחּתִ ע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב, וְּדָבׁש; ְוָעַבְדּתָ ֶאתַהּכְ ּבַ ר ִנׁשְ - בוִּסי, ֲאׁשֶ

חֶֹדׁש ַהזֶּה. ִביִעי, ַחג, ַליהוָה. ו  ָהֲעבָֹדה ַהזֹּאת, ּבַ ְ ְבַעת יִָמים, ּתֹאַכל ַמּצֹת; וַּביֹּום, ַהׁשּ ַמּצֹות, יֵָאֵכל, ֵאת,  ז  ׁשִ

 ֹ ִָּמים; ְול ְבַעת ַהי אֹר-יֵָרֶאה ְלָך ָחֵמץ, ְולֹא-אׁשִ ָכל--יֵָרֶאה ְלָך ׂשְ ֻבֶלָך.-ּבְ    ּגְ

 מה מצווה משה על העם? (לזכור) ●

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

 חג האביב –חג הפסח 

ָנה.  טו ֶאת ָ ׁשּ חֹג ִלי ּבַ לֹׁש ְרָגִלים, ּתָ ּצֹות, ּתִ -יד ׁשָ מֹרַחג ַהּמַ יִתָך -- ׁשְ ִּ ר ִצו ֲאׁשֶ ְבַעת יִָמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּכַ ׁשִ

יְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב ְצָרִים; ְולֹא-, ּכִ ְזַרע -בֹו יָָצאָת ִמּמִ ר ּתִ יָך, ֲאׁשֶ ּכוֵּרי ַמֲעׂשֶ ִציר ּבִ יֵָראוּ ָפַני, ֵריָקם.  טז ְוַחג ַהּקָ

אָ  ָנה, ּבְ ָ ֵצאת ַהׁשּ ֶדה; ְוַחג ָהָאִסף ּבְ ָ ׂשּ ָך ֶאתּבַ יָך ִמן-ְסּפְ ָנה-ַמֲעׂשֶ ָ ׁשּ ָעִמים, ּבַ לֹׁש ּפְ ֶדה.  יז ׁשָ ָ ל--ַהׂשּ -יֵָרֶאה, ּכָ

ֵני, ָהָאדֹן ְיהוָה.-ְזכוְּרָך, ֶאל  ּפְ

 שמות כ"ג

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

 מצות, חג הקציר, חג האסיף)איך מכונה חג פסח? איך מכונים שבועות וסוכות? (חג ה ●

 – חודש האביב, שבועות – אור הזמן של כל חג? מה המשותף לתיאורי הזמן? (פסחימה ת ●

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

  



  

 

 

 

 שמור את חודש האביב

מֹר-יח ֶאת ׁשְ ּצֹות, ּתִ ְבַעת יִָמים ּתֹאַכל ַמ —ַחג ַהּמַ יִתָך, ְלמֹוֵעד ׁשִ ִּ ר ִצו חֶֹדׁש   :חֶֹדׁש ָהָאִביבּצֹות ֲאׁשֶ י ּבְ ּכִ

ְצָרִים.  ָהָאִביב  )שמות ל"ד( , יָָצאָת ִמּמִ

מֹור, ֶאתא  ַסח-ׁשָ יָת ּפֶ חֶֹדׁש ָהָאִביב, ַליהוָה ֱאלֶֹהיָך:  חֶֹדׁש ָהָאִביב, ְוָעׂשִ י ּבְ , הֹוִציֲאָך ְיהוָה ֱאלֶֹהיָך ּכִ

ְצַרִים  )דברים ט"ז(ה.  ָלְילָ —ִמּמִ

 מה הציווי בשני הפסוקים? מה מילת הציווי? (שמור, תשמור) ●

מה הסיבה שבגללה צריך לשמור את החג דווקא בזמן הזה, באביב? (כי יציאת מצריים הייתה  ●

 באביב)

נסו לנחש/ לפרש למה חשובה דווקא העונה של החג? (להזכיר את האירוע כפי שהתרחש,  ●

צה, לעלות לרגל לבית המקדש. באביב יש תחושה של באביב יש אפשרות לצאת החו

 התחדשות בטבע ואצל האנשים)



  

 

  

 שירי אביב –האח הידד אביב היום  – 4שיעור 

 מטרות

 הכרות עם שירי אביב ושירי חג. ●

 לימוד המאפיינים הייחודיים של עונת האביב כפי שהם מופיעים בשירים. ●

 

 מהלך

 ל דפים או על הלוח.משמיעים את השירים ומציגים את המילים ע .1

  ניצנים נראו בארץ/ שיר השירים

  פנה הגשם/ מתתיהו שלם

  איך יודעים שבא אביב/ דתיה בן דור

  מצעד האביב/ אורה זיטנר

 

שיר אחד. על התלמיד או הקבוצה מחלקים את התלמידים לקבוצות או מחלקים לכל תלמיד  .2

 ב.למצוא ולסמן ביטויים בשיר שמאפיינים את האבי


