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 לצפייה בסרטון

 חודש ניסן

 חודש ניסן מביא איתו את האביב ואת חג הפסח. בפסח, אנו זוכרים את אחד האירועים המכוננים

הדורות  המצוות, המנהגים והטקסים של החג מחברים בין בהיסטוריה של העם היהודי, יציאת מצרים.

כאילו  יחד בשולחן הסדר ומזמנים אותנו לשאול שאלות, לספר סיפורים ולראות את עצמנו המסובים

 יצאנו ממצרים.

 עוסק בעונת האביב, בהכנות לחג ולמסורות השונות שמקיימות "חודש ניסן ברחוב סומסום"הפרק 

בשיחה  הפרק מתחיל כאשר אביגיל מביאה לסבתא שושנה זר פרחי אביב.משפחות ממקומות שונים. 

להזכיר את יציאת ה שמתפתחת ביניהן, אביגיל לומדת שלכל עדה בכל ארץ יש דרך משלה ומנהגים משל

לקראת ליל הסדר, בו  מצרים ולחגוג את חג הפסח. אביגיל גם משתפת את סבתא שושנה בהתרגשותה

 עת הקושיות.תשאל בפעם הראשונה את ארב

 הצעות לפעילות בעקבות צפייה

 . עם מה שנאסף,"מזכרות אביב"לקראת החג צאו לטיול )כמו אביגיל( ואספו  אביב הגיע, פסח בא

 הכינו קישוט לשולחן הסדר או כרטיסי שמות מקושטים לכל האורחים.

 .השנה, הכינו יחד שקית מיוחדת לאפיקומן שקית לאפיקומן

 :חומרים

  36ל  לבד צבעוני בגודחתיכת בד או X 25 ס"מ  

 מספרים 

 )צבעי בד )או טושים לבד 

 סרטים, כפתורים ופריטים נוספים לקישוט 

 צמר ומחט לצמר עם עינית גדולה או דבק מיוחד לבדים 

 כרטיס בו כתובה המילה "אפיקומן 

https://www.youtube.com/watch?v=LZKFcb31Qpw


 

 

 הוראות הכנה:

  לבד לגודל המצויןלגזור את הבד או 

 ליצור מעטפה מהבד ע"י קיפול 

  את החלק ה"סוגר" את המעטפה )את החלק הזה מקשטים(לסמן 

 בעזרת הכרטיס, או בעזרת מבוגר, יכתבו הילדים את המילה "אפיקומן" עם צבעי בד או יגזרו את 

 האותיות מבדים לאפליקציה 

 מן החומרים הנוספים, אפשר לקשט את השקית כיד הדמיון הטובה 

 לבסוף, תפרו או הדביקו את צידי המעטפה 

 

זה.  לקראת כל חגי ישראל "העיר לובשת חג", אך נדמה שאין כמו חג הפסח בנושא הפסח חפש את

 -או לטייל עם הילדים בסביבת הגן חג במרחב הציבורי הסימני את אפשר לבקש מההורים והילדים לתעד 

יכול לגלות הכי הרבה סימני חג או מי יכול למצוא  ועוד. תראו מי  בסופרמרקט, בלוחות המודעות בחנויות

 , "סדר", "חג שמח" וכדומה."פסח", "אביב" מילים הקשורות לחג כמו
 

 בפרק על חודש ניסן אנו נפגשים עם קליקידן, ילדה אתיופית שמספרת לנו על מסעות העם היהודי

ישראל  ההכנות לחג וליל הסדר במשפחתה. בקרב עולי אתיופיה נהוג לספר על המסע מאתיופיה לארץ

לספר אפשר להזמין את משפחות הילדים הסדר, ליל בליל הסדר. בכל משפחה יש סיפורי מסע. לקראת 

קטעי שני לפניכם  הייתה לפני כמה דורות!  ההעלייגם אם  את סיפור עלייתה של המשפחה לישראל

 לצפייה חוזרת. התכנית מתוך  הווידאו

 

        

                   הסדר של קליקידן

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 המימונה של ליאור

file:///C:/Users/Shera/Dropbox/TALI/אינטרנט/תשפא/ניסן/יש%20לי%20יום%20יום%20חג
https://drive.google.com/file/d/1YIH6B7MURkVvRxsJnyyUv-MW3Z4_QhyC/view

