
 "פתשפטל מעון  -תוכנית לימודים
  האביב וחג הפסחנושא: 

 
 

 :מטרות
 . פריחה, חרקים מזג האוויר,  :אביבחשיפה לסממני ה  .1
 חשיפה לסמלי ומנהגי החג.  .2

 . ל: גדול/קטן: צבעים, מושגי גוד חשיפה למושגי יסוד .3

   פיתוח מיומנויות חשיבה: התאמה, השוואה .4
 

 "זחל",  "פרפר", "עלי כותרת", "גבעול", "פריחה", : "אביב", "פרח", מושגים
 "מצה",  "רטוב", "יבש",  "פסח", "ניקיון", "נקי", "מלוכלך", "חרק",                 
 "ליל סדר". "אפיקומן",                  

 
 :מים, שירים וסיפוריםדקלו

, "בא אליי פרפר  "פרח לי", )פניה ברגשטיין( "בוא אליי פרפר נחמד": דקלומים

רפר, פרפר, פרח  פהפרח לפרפר" )", " (מתוך הספר "דגדוגים" נחמד...")דתיה בן דור

 . חיים נחמן ביאליק  –חי.." ( 

 ד..", "בוא אליי פרפר נחמ ,  "איך יודעים שבא אביב" )דתיה בן דור(: שירים

   ., "מה נשתנה""שמחה רבה, שמחה רבה"

 )אריק קרל(, "שלושת הפרפרים")לוין קיפניס(.  "הזחל הרעב" : סיפורים

פרחים, בובת פרפר, "קשקשן פרפר", כלי נגינה, סמלים,   :עזרים דידקטיים נוספים
ין,  כוס י  -, סדר פסח פרפרים, פרחים -, דפי צביעהדיסקים בנושא, שירים ותמונות

 , שולחן סדר ועוד. ת פסחצלח
 

 ה: רעיונות ליציר
 הכנת פרחים מחומרים שונים וקישוטם. •

 פרונות או מקלות אפשר להדביק על ע  -הכנת "מקלות פרפרים"  •

קישוט דפי צביעה בנושא באמצעות חומרים שונים: טושים, צבעים,   •
 מדבקות צבעוניות, בצק ריחני, ניירות קרפ וכו'. 

 הכנת זרים אביביים מנייר )הדבקת פרחים מסול או נייר על הזר(.  •

ות קטנות על בריסטול בצורת  הכנת "מצה" באמצעות הדבקת מדבקות שחור •
 ריבוע. 

 הכנת צלחת ליל הסדר.  •
 

 :משפחתית רעיונות לפעילות
 .הכנת עוגיות בצורת פרחים •
 . ם, סקוטצ'ים, סבון(פריצר מי)מגבונים, ש בשיתוף הילדים  הביתניקיון  •

 שת הפרפרים( שלו  -קריאת סיפור משותף והכנת דמויות )למשל •

 עריכת ליל סדר.  •
 
 
 



 הכנות:
 אביב הגיע פסח בא   -ת החדר()על הקיר, בדל  שלט נושא הכנת  .1

)המחשה על  חל הרעב", "שלושת הפרפרים" "הז – הכנת סיפורים בהמחשה  .2
 פסים של פרפרים( גרב, ציורים מודידי בובת 

 מד( פרפר נח  -למשל)ושא שירים בנ ו , תוכניותדקלומים .3

ת פלסטיק ליצירת  דפי צביעה, בצק, צלחו -הכנת החומרים לפעילויות יצירה .4
 צלחת פסח 

 
החזרתיות גורמת    -לחזור במשך כמה ימים על אותה הפעילותששו אל תח גשים:ד

   של הילדים! קטיביתמה ולמידה אפ להפנ
 

 : פריסה כללית
 : 1שבוע 

 
 הפריחה  - פתיחה -ביב הגיע פסח בא א  - 'א

 באביב יש פריחה יפה. נוכל "לקטוף " פרחים מהרצפה.   הצעות לפעילות:                 
 נראה פרחים בכל מיני צבעים. נשחק עם פרחים אמיתיים. נראה שלפרח                    
 ". יפה ורוד  דקלום: "פרח לייש גבעול ועלי כותרת.                   

 
 ת של פרחים, מישוש עלי כותרת צביעת תמונו  -יצירה –  הפרח  - 'ב

 נמשיך לשחק עם פרחים בצבעים ובגדלים שונים.   הצעות לפעילות:                
 
 משך ה  –הפרח    –' ג

 נמשיך לשחק עם פרחים בצבעים ובגדלים שונים.   הצעות לפעילות:                
 

 , עדין, נעים, יפה( ך)ר ומושגים  , תחושהנלמד על ריח, שימוש באף –הפרח    –ד' 
 

 המשך.  –הפרח   -ה' 
 
 בנושא האביב שירים   -'ו

            
      :2שבוע 

                 
 הפרפר   –א' 

 נכיר את הפרפר שמופיע באביב. הפרפר עף באוויר, ונהנה   הצעות לפעילות:              
 מקרני השמש החמימות. נשיר שירים ודקלומים על פרפרים. נשחק עם               
 פרפרים בצבעים שונים. ניתן לשחק עם הפרפרים בעזרת הדקלום: "בוא               
 ירא, ותעוף בחזרה"  שב תנוח אל ת אלי פרפר נחמד, שב אצלי על כף היד,             
 )פניה ברגשטיין(. דקלום נוסף: "בא אליי פרפר נחמד..." )דתיה בן דור,              
 מתוך "דגדוגים"(              

 
ביים  הכנת פרפרים )דמויות מודפסות, מגר -יצירה בנושא הפרפר  –הפרפר   –ב' 

 .וכדו(
 בוא אלי פרפר נחמד   -שירים ומשחקים בנושא הפרפר  –הפרפר  -ג' 
 פרפרים , מסלולכמו פרפרים "עפים"  -ת אקטיבית בביתפעילו –הפרפר   - 'ד
 . המשך –הפרפר    –' ה
 
 
 



 : 3שבוע 
 
 הפרפר והפרח  -' א

 ולבסוף נח בין עלי   , נלמד על הפרפר שעף בין הפרחים הצעות לפעילות:                    
 הכותרת, נספר את הסיפור שלושת הפרפרים. נשחק במשחק התאמה בין                      

 פרפרים ופרחים על פי צבע.                    
 
 פרים על פי הסיפורת הפרהכנ  -היציר –הפרפר והפרח   -' ב
 

 ות מויות המוכנחזרה על הסיפור עם הד –הפרפר והפרח   -ג' 
 

 בע תרגול התאמת צבע לצ -התאמת פרפר לפרח –הפרפר והפרח   -ד' 
 

 תנועה במרחב   -פעילות מוסיקלית –הפרפר והפרח   -ה' 
                

 הכנת עוגיות בצורת פרחים  - ו' 
 
 

   :4שבוע 
 
 .יוןניק  -מתכוננים לפסח - 'א

                       שמחה רבה אביב הגיע פסח  -חג פסח מתקרב אלינו: הצעות לפעילות
  ,ניתן לחלק לילדים מטליות לחות .לכבוד פסח אנו מנקים את הבית. בא

,  על מנת לנקות ,בחירתם פיעל  ת  שונובית הלפינות  והילדים יתניידו 
   ההוריםבאופן עצמאי או בסיוע  

 .המשך –  ביתשל ה קיוןי נ -' ב
 לכבוד פסח. כל ילד יוכל לנקות   תבינמשיך לנקות את ה  הצעות לפעילות:                   
   את המשחק בצבע מעט  ניתן ללכלך . משחק בעזרת מטלית רטובה                   
 על מנת להדגיש את ההבדל בין מלוכלך לנקי.   ,והילדים ינקו את הלכלוך                   
 '.   וה, מגב וכ ע שר להראות לילדים שאנו מנקים גם בעזרת מטאטא, יפא                   

 
יום כלים, יום  למשל, -ניתן לבחור בכל יום לנקות פריט מסויים -קיוןינ  - ג'

 ד את הילדים חלוקה לקטגוריות.משחקים וכך ללמ
                 

   -המצה - 'ד
     בפסח אנו אוכלים מצה במקום לחם. נבדוק את  הצעות לפעילות:                 

 ויש עליה המון   ,שהמצה היא שבירה ,טעם והמרקם. נראה גםה הצורה,                   
    קות שחורות על בעל ידי הדבקת מד , הכין בעצמנו מצהליתן  נקודות. נ                  
 ריבוע. צורה של                 

   אפשר לשחק במשחק   את המצה. נמשיך לחקור   לפעילות:נוספות הצעות                  
 "חפש את האפיקומן".                   

 יוני לחן ומשחק דמ, הנחת כלים בשובותלבו  סדר פסחעריכת   -ה'
 
 וחזרה   המשך  -ו'
 
  

 
 

 !חג פסח כשר ושמח


