
לפניכם ארבעה סוגי קלפים:

•  קלפי טריוויה ובהם שאלות ידע בכמה רמות
 •  קלפי הזמנה לשיחה המעלים נושאים

לשיחה ולדיון
•  קלפים המיועדים לגיל הרך

 •  קלפי פעילות ובהם משימות קלילות
לכל המשתתפים

•
הקלפים יכולים ללוות את קריאת ההגדה 

בליל הסדר: אפשר להניח אותם בכמה ערמות על 
שולחן הסדר ולמשוך קלף אקראי מדי פעם בפעם, 
 בהפסקות בקריאת ההגדה, או לחלק את הקלפים

בין המשתתפים. אפשר גם להציע לילדים 
הפורשים משולחן הסדר לשחק בקלפים 

המתאימים, ואפשר, כמובן, להמשיך לשחק 
בקלפים בכל ימי החג.



לקטנים שבחבורה
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ע ּכֹוסֹות  • •  ַאְרּבַ

ע ּכֹוסֹות יִַין. ֶדר ׁשֹוִתים ַאְרּבַ ֵליל ַהּסֵ  ּבְ
ע ּכֹוסֹות ֵזהֹות. ִמְצאוּ ַאְרּבַ
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•  ֱאגֹוִזים  •

ֵלִמים ּתוְּכלוּ  ה ֱאגֹוִזים ׁשְ ּמָ ּכַ
יּוּר? ּצִ ִלְמצֹא ּבַ
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ֶרְך  • •  ֲעבֹוַדת ּפֶ

ים  ּדִ ל ַהיֹּום ִהיא ְמַמּלֵאת ּכַ ְפָחה ִעְבִריָּה. ּכָ ָרה ִהיא ׁשִ שָׂ
ִניָּה.  ַמִים ְוסֹוֶחֶבת אֹוָתם ַלֲאַתר ַהּבְ  ּבְ

ן אֹותֹו. ה ְלַתּקֵ ָרה ְמַנּסָ ר, ְושָׂ ּבַ ד ַהזֶּה ָנַפל ְוִנׁשְ  ַהּכַ
ְתִאים. ָרה ִלְמצֹא ֶאת ַהֵחֶלק ַהּמַ ִעְזרוּ ְלשָׂ



ָבה  •לקטנים שבחבורה ּתֵ ה ּבַ •  ֹמשֶׁ

ה. ְרעֹה ֶאל מֹׁשֶ ת ּפַ הוִֹבילוּ ֶאת ּבַ



ֶדר  •לקטנים שבחבורה ְלַחן ַהּסֵ •  שֻׁ

ְלָחן? ֻ ִביִעים ַעל ַהּשׁ ה ּגְ ּמָ ּכַ
ים? ִביִעים אֹו ֲאָנׁשִ ַמה יֵּׁש יֹוֵתר, ּגְ
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ְרעֹה  • •  ּפַ

ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים.  ל ּפַ נֵי ִאיּוִּרים ׁשֶ ִלְפנֵיֶכם ׁשְ
ינֵיֶהם.       ִלים ּבֵ מֹוָנה ֶהְבּדֵ ִמְצאוּ ְלָפחֹות ׁשְ



יַע ִראשֹׁון ָלֲאִפיקֹוָמן?  •לקטנים שבחבורה •  ִמי ַיּגִ
יָּה ְוִעְרכוּ ֵמרֹוץ! ָהִטילוּ ֻקּבִ



ַסח?  •לקטנים שבחבורה ְך ְלַחג ַהּפֶ •  ָמה ַׁשּיָ

ׁשוִּרים ְלֶפַסח ּתוְּכלוּ ִלְמצֹא ּכָאן? ָבִרים ַהּקְ ה ּדְ ּמָ ּכַ
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ּכֹות  • ר ַהּמַ •  ֶעשֶׂ

ַע. ת ְצַפְרּדֵ ַמּכַ ִעים ּבְ ַפְרּדֵ מֹו ַהּצְ 1. ִקְפצוּ ּכְ
ּנִים. ת ּכִ ַמּכַ ְצִרים ּבְ מֹו ַהּמִ 2. ִהְתּגְָרדוּ ּכְ

ַמּכַת ָערוֹב. מֹו ַחיֹּות טֹוְרפֹות ּבְ 3. ַנֲהמוּ ּכְ
ְך. ַמּכַת חֹׁשֶ ְצִרים ּבְ מֹו ַהּמִ 4. ְלכוּ ּכְ
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ּיוּר?  • •  ֵאיזֹו ְצָלִלית ֵזָהה ַלּצִ

ֵדי ִלְבקַֹע ֶאת ַהיָּם.  ה ּכְ ּטֶ ה ֵהִרים ֶאת ַהּמַ מֹׁשֶ
ּלֹו? ָלִלית ׁשֶ ה ִהיא ַהּצְ ַמּטָ ּלְ ָלִליֹּות ׁשֶ ֵאיזֹו ֵמַהּצְ


