
 
 

 

  אדר  -החודש העברי ברחוב סומסום    

 

 

 

 

 

 לצפייה בסרטון                                                         

כשנכנס אדר מרבים בשמחה! אכן, חודש אדר הוא השמח בחודשי השנה וזאת בגלל הימצאותו של 
וף הטוב  השמחה למשמע הסבחודש זה. השמחה היא ערך שמקשר בין מצוות החג:   חג פורים

השמחה שנגרמת בעקבות מתן השמחה בסעודה חגיגית עם משפחה ומכרים  המגילה, בסיפור
 שמתאפשרת לאחרים על ידי מתן מתנות לאביונים.  וקבלת משלוחי מנות והשמחה

 
 אביגיל מתקשה להחליט באיזו תחפושת עוסק בחג הפורים. "חודש אדר ברחוב סומסום"הפרק 

 אלי שמספר על חוויות החג שלו, שומעיםפגשים עם . בפרק נעוזר לה היא הכי רוצה להתחפש ואורי
 ורואים את סיפור המגילה וגם לומדים על מנהגי החג. בסופו של הפרק, אביגיל ממציאה תחפושת

 ייחודית מאוד! 
 

 הצעות לפעילות בעקבות צפייה 

ר שפלרשום או לצייר על פתק משהו קטן שא ה , בגן או בכיתעל כל אחד במשפחה ופסת השמחהק
עבורו/ה שמאוד ישמח אותו/אותה. אם רוצים, אפשר להכין מספר פתקים. את כל הפתקים  לעשות
(את הקופסא אפשר לקשט ברוח חודש אדר). מפעם לפעם במהלך  או צנצנת בתוך קופסא שמים

י שכתב את הפתק את הדבר שישמח אותו/אותה.  פתק מן הקופסא ועושים עבור מ  החודש, מוציאים
 רים יותר הזדמנויות לשמחה!קים יוציותר פת ככל שמכינים

 
 

לחשוב: איזה מין משלוח מנות הדמות שלה אפשר להזמין את הילדים  משלוח מנות עם אופי 
לחברים? לדוגמה: מוישה אופניק ודאי היה מכין מיכל למשלוח מנות  התחפשתם הייתה נותנת

דאי  בפקקים ומיני חפצים אחרים שנזרקו. בתוך המשלוח מנות הוא ו  ו מבקבוקים ריקים ומקשט אות
ם  המשלוח מנות שתתאים לתחפושת של  הילדים יכולים להכין אנשובי!  היה שם אזני המן עם מילוי

 מכינים. למשלוחי מנות שאותה מצרפים או ברכה שהדמות הייתה מברכת 

https://www.hop.co.il/video/sUM_s5e6


 
 

 

 

  ים כל מיני פרצופים.הם עוש כאשר את בני המשפחה או החברים לצלם  היום נהיה לאחרים
על אותם  פרצופים והדביקו  ה את  זורלג ף שלם. את התמונות כך שכל תמונה תמלא דלהדפיס  

ם ואביזרים ולהוסיף קישוטי  ליצור מסיכה. אם רוצים, אפשר לעשות חורים בעיניים סטול כדיברי
 נקב חור בשני צידי המשיכה ולחבר חוט לקשירה. ל . אפשרלמסיכה
 

 פרת לאורי שהיא רוצה להיותבפרק "חודש אדר ברחוב סומסום" אביגיל מס שאלותתחפושת המ
  צחיקה ושקשה לה להחליט לאיזה מן הדמויות להתחפש. בסוף, היאנסיכה וגם פרפר וגם מ 

אפשר להזמין את  מתחפשת לכולן: "נסיכה פרפרית מצחיקה" עם כתר, כנפיים ואף של ליצן. 
 לצייר את עצמם מחופשים לכל הדמויות! רוצים להיות ו  ו שהי על כל הדמויות הילדים לחשוב

 
  רים. לעיתים לחלה צורת כתר כדיסוימות נהוג לאפות חלה מיוחדת לכבוד פו בעדות מ  םחלה לפורי 

אפשר להכין  להזכיר לנו את מלכת אסתר. לפעמים היא גם מקושטת בצבעוניות עליזה ברוח החג.
 בוד החג.  לכ מקושטות או עשויות מבצק צבעוני חלות

 
ביותר בפורים, אבל למעשה יש בסיפור מגילת אסתר מנעד רגשות  השמחה היא הרגש המועצם

עם הילדים אפשר להעמיק  חוויית הפורים ועוד.  כחלק מ , כעסעלבון, תסכולפחד, עצב,   .עצום
ולשוחח על   מעורריםבגוף שרגשות למוד לשיים אותם, לתאר את התחושות רגשות, לבעולם ה

אפשר  לפניכם שני סרטונים שמזמנים שיח ופעילות בנושא. ים.  מצבים שונים שמעלים רגשות שונ
 יצור סרטונים דומים! להזמין את הילדים ל

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             רגשות-לצפייה בסרטון מילת היום                             ימה משמח אותלצפייה בסרטון 
 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                               

                                                                                            
בצורת  לרעהו איש  .בחג פורים אנו מצווים לתת מתנות

למושג מתנה יש משמעויות ת לאביונים. תנו ממשלוח מנות ו 
 רבות ואם תרצו, תוכלו לחקור אותן עם הילדים. 

 
 מתנה  -לצפייה בסרטון מילת היום 

 

https://www.hop.co.il/sUM/video/sUM_m29
https://www.hop.co.il/video/mAY_s1s21
https://www.hop.co.il/video/mAY_s1s8

