
 

 

 

  מה נשתנה? 

 לכתה א' שיעור מערך 
 

 פסח לחג התעודת זהות  – 1שיעור  
 

 הכרות עם מאפייני, מצוות ומנהגי החג.   מטרה:
 

 מהלך

    (.אפשר להוסיף משימת ציור בעקבות הקריאה)  קריאת סיפור יציאת מצרים .1

 :  ותחלופ

בליווי ש • בסיפור,  ביה"ס( להקראת פרקים  צוות  )הורים, סבים,  לדיון הזמנת אורחים    אלה 

 . לאחר כל פרק

מצרים   • יציאת  סיפור  ברצף    –סידור  הסיפור  וסידור  בסיפור,  השלבים  כרטיסיות  פיזור 

 מהסיפור.  סצנות / סמלים  -מונות שלבי הסיפור או כרטיסיות ת –הנכון. כרטיסיות מלל 

 מילוי תעודת זהות לחג פסח   .2

 פסח שם החג 

 המצותביב, חג חג החירות, חג הא שמות נוספים לחג 

 ט"ו ניסן מועד  

עם ישראל יוצא בהנהגת משה, מעבדות לחרות,  –יציאת מצרים   .1 סיבת החג / אירוע 

 בדרכו במדבר לארץ המובטחת.

 תו לכוהן, עלייה לרגל. ראשית קציר השעורים, הבא  –ציון האביב  .2

*** 
, אהרון  (םמלך מצרי)משה )מנהיג עם ישראל ונביאו(, פרעה  – דמויות

, בת פרעה )מוציאה את משה  (אחות משה), מרים (זרומשה ועו אח)

 (.  מהיאור ומגדלת אותו

 טקס וסעודה שבמרכזה הגדת הפסח.  –סדר פסח  .1 צוות מ 

 .  אכילת מצות .2

 (. הרחקת כל מה שיש בו חמץ)אור חמץ יב .3

 מתנת צדקה לעניים.  –קמחא דפסחא  .1 מנהגים  

 יציאה לשדה וציון ראשית קציר העומר בטקס. .2

 י של הבית. ניקיון יסוד .3

 מתנות.  מתן .4

 סעודה ואירוח בצאת החג. –חגיגת מימונה  .5

 



 

 

 

 

 

 שאלות(שאילת  על ) ?מה נשתנה – 2שיעור  
 

 מטרות

 הכרות עם מנהגי החג והמשמעויות הסמליות שלהם.  ●

 חשיבה על החג. בהפיכת התלמידים לשותפים בלמידה ו ●

 שאילת שאלות. תרגול  ●

 

 מהלך

בה  –  פתיחה  .1 נשתנה'  'מה  תפקיד  על  לשאול)  הגדהסבר  שלנו  להבין,    הזדמנות  שאלות, 

 .(לבחון מחדש מנהגים

יגים לתלמידים תמונות וחפצים שונים שקשורים לפסח ולליל הסדר, מצ  –  תערוכת שאלות .2

חפץ. על התלמידים לחשוב    או  קבוצה תמונה  /  מחלקים לכל תלמיד  ,בצורת תערוכה, או

אפשר    החפץ.או    ת להם על התמונהאו להגיד בע"פ( כמה שיותר שאלות שעולו  /  )ולכתוב

ה  אינלשאול שאלות שהתשובה עליהן    יותר  טוב  אך   ,ידועה  ןבה עליהלחבר שאלות שהתשו

 .ידועה

השאלות   .3 משותףו איסוף  החג,    –  מענה  ומרכיבי  המנהגים  על  להסביר  סמלים,  הזדמנות 

 ידועה למורה. אינהאם התשובה  ,רורילמשימות ב ות/לשלוח תלמידיםו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ה(שאלות מההגד)מה נשתנה   – 3שיעור  

 

 מטרות

 הכרת הטקסט 'מה נשתנה' מההגדה. ●

 רות. יים ושאיפה לחכביטוי סמלי ליציאת מצר הבנת ייחודו של ליל הסדר ●

 בסדר פסח. ות/הבנת חשיבות מעורבות הילדים ●

 

 מהלך

 הטקסט הקראת –  לימוד הטקסט 'מה נשתנה' .1

ָעָרה  ִבים שֹוֵאל: ֵמַעל הַ ֵמִסיר ַהקְּ סֻּׁ ַכאן ַהֵבן אֹו ֶאָחד ִמן ַהמְּ ִגין כֹוס ֵשִני וְּ ָחן, מֹוזְּ לְּ  שֻּׁ

ָלה ַהֶזה ִמָכל ַהֵלילֹות?  ַתָנה ַהַליְּ  ַמה ִנשְּ

ָלה ַהֶזה  ִלין ָחֵמץ ּוַמָצה, ַהַליְּ ָכל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוכְּ  כֻּׁלֹו ַמָצה!  -ֶשבְּ

ָכל ַהֵלילֹות ָרקֹות, ָאנּו א ֶשבְּ ָאר יְּ ִלין שְּ ָלה ַהֶזה ָמרֹור!  -ֹוכְּ  ַהַליְּ

ִביִלין ֲאִפילּו ַפַעם ֶאָחת,   ָכל ַהֵלילֹות ֵאין ָאנּו ַמטְּ ָעִמים!  -ֶשבְּ ֵתי פְּ ָלה ַהֶזה שְּ  ַהַליְּ

ִבין,   סֻּׁ ִבין ּוֵבין מְּ ִלין ֵבין יֹושְּ ָכל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוכְּ ָלה הַ  -ֶשבְּ ִבין!ֶזה כֻּׁ ַהַליְּ סֻּׁ  ָלנּו מְּ

 

 בטבלה ות(/עם התלמידים) יםאת המיל נמיין

 הסבר  פסח   –  הלילה הזה בכל הלילות 

 יציאה חפוזה, לחם עוני רק מצה  חמץ ומצה 

 רו את חיי העברייםרסבל העבדות, המצרים מ כולו מרור  שאר ירקות

  לא מטבילין 

)אין מתאבנים לפני 

 הסעודה( 

בון לאכילת קורבן הפסח,  אפתיחת התי פעמים  2מטבילין 

 מתאבנים להרגיע את הרעב בזמן הסדר.

 כולם חופשיים, כולם שותפים בסדר. כולנו מסובין ושבים ומסובין י

 

 

לסדר  קושיות חדשות  ארבעבר בהובלת התלמידים/ות חנ – נשתנה השנה )עיבוד רגשי(מה   .2

 פסח, שיוכלו להציגן בסדר המשפחתי.  

 

נט: לבחירת שירים משירו – גלקראת הח מחרוזת שירי פסח   .3

https://shironet.mako.co.il/html/indexes/works/10.html 
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