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ִמּפֶסַח עַד ָשבּועֹות

ּבְבַָקָשה לְצַיֵר א.

ֹלא טֹובּבְֵסֶדרטֹוב
              ְשמֹות ַהַחג

ּבָָאבִיב יֵש ַחג ָחבִיב3
ַאְרּבָעָה ֵשמֹות לַַחג ֶשּבָא4

             ִסיּפּור ּפֶַסח
ִמי ּבְסִיּפּור ּפֶסַח?5
ִמי ֲאנִי? - מֶֹשה אֹו ּפְַרעֹה?6
ִמי ֲאנִי? - יֹוכֶבֶד, ִמְריָם אֹו ּבַת ּפְַרעֹה?7
ָמה ֲאנְַחנּו?8
עֲבִָדים אֹו ֹלא עֲבִָדים?9
ֲאנְַחנּו ּבְנֵי חֹוִרין10

             ָמה עֹוִׂשים לִפְנֵי ּפֶַסח
לָָמה ְמנִַקים לִפְנֵי ַחג ַהַמצֹות11
ֲאנְַחנּו ְמנִַקים ּבַּבַיִת12
ָחֵמץ?13
יֵש ָחֵמץ?14
ֵאיְך עֹוִׂשים ּבִיעּור ָחֵמץ?15

             לֵיל ַהֵסֶדר 
שּולְַחן לֵיל ַהסֵֶדר?16
ָמה ַהסֵֶדר ּבְלֵיל ַהסֵֶדר?17
ַקֵדש ּוְרַחץ - עֹוִׂשים ִקידּוש עַל יַיִן, רֹוֲחצִים יַָדיִם18
ּכְַרּפָס - אֹוכְלִים יֶֶרק ִמּפְִרי ָהֲאָדָמה19

יַַחץ - חֹוצִים ַמצָה ְשנִיָה20   
ַמגִיד - ַהגָָדה - ָמה נְִשַתנָה?21
ַמגִיד - ַהגָָדה - עֲבִָדים ָהיִינּו22
ַמגִיד - ַהגָָדה - ּבְפֶסַח צִָריְך לְַהגִיד: ּפֶסַח, ַמצָה ּוָמרֹור23
ָרְחצָה - מֹוצִיא - ַמצָה24
ָמרֹור - יֶֶרק ָמר25
ּכֹוֵרְך, שּולְָחן עֹוֵרְך - ּכִָריְך ֶשל ַמצָה עִם ָמרֹור 26
צָפּון, ּבֵָרְך - אֹוכְלִים ֶאת ָהֲאפִיקֹוָמן, ֵאיפֹה ָהֲאפִיקֹוָמן?, ּבְִרּכַת ַהָמזֹון27
ַהלֵל, נְִרצָה - אֹוְמִרים ַהלְלּויָה וְתֹוָדה לַה', ֲחסַל סִידּור ּפֶסַח28

ֶאָחד ִמי יֹוֵדעַ?30-29
             ַחג ָשבּועֹות 

ֵמֲחגִיגָה לֲַחגִיגָה31
לָָמה סֹופְִרים סְפִיַרת ָהעֹוֶמר? - ּוסְפְַרֶתם לָכֶם...33-32
ּבְַהר סִינַי35-34

ֲחִמיָשה חּוָמִשים ּבַתֹוָרה36
תֹוָרה - ִׂשְמָחה - ִמצְוָה37
תֹוָרה ִמסִינַי38
ֲאנְַחנּו עֹולִים לִירּוָשלַיִם39
ַאְרּבָעָה ֵשמֹות לַַחג ֶשּבָא40

ֲאנִי יֹוֵדעַ?             ֲאנִי יֹוַדעַת?

ָמה יֵש ּבְִמּפֶַסח עַד ָשבּועֹות?ַעמּוד
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ּבְבַָקָשה לְַׂשֵחק.

ָאבִיב

ּבְבַָקָשה לִָשיר ּולְַׂשֵחק.

ּבָָאבִיב יֵש ַחג ָחבִיב

ּבָָאבִיב, ּבָָאבִיב,  1
ַהּכֹל יָרֹוק, יָרֹוק סָבִיב.  2

ּבָָאבִיב יֵש ַחג ָחבִיב  3
ַחג ַהּפֶסַח, ַחג ָהָאבִיב.  4

בָּאָבִיב ַחם וְנָעִים,  5
יֵש עָלִים עַל ָהעֵצִים,  6

יֵש ּפְָרִחים ּבַגַנִים,  7
יֵש צִיּפֹוִרים, יֵש ּפְַרּפִָרים.  8

,  ,  9
ַהּכֹל יָרֹוק, יָרֹוק סָבִיב.  10

11  יֵש ַחג ָחבִיב
ַחג ַהּפֶסַח, ַחג ָהָאבִיב.  12

ּבְבַָקָשה לְצַיֵר.
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ּבְבַָקָשה לְַהְקִשיב לִַשיר, ּולְַחּבֵר ּבְַקו.

ַאְרּבָעָה ֵשמֹות לַַחג ֶשּבָא

ֶאָחד,  1

ְשנַיִם,  2

ְשלֹוָשה,  3

ַאְרּבָעָה,  4

ַאְרּבָעָה ֵשמֹות לַַחג ֶשּבָא.  5

ָמה ַהֵשמֹות ֶשל ַהַחג ֶשּבָא?  6

ַחג ַהּפֶסַח,  7

ַחג ָהָאבִיב,  8

ַחג ַהֵחרּות,  9

ַחג ַהַמצֹות.  10

לַַחג ֶשּבָא ַאְרּבָעָה ֵשמֹות.  11

ָמה ְמסַּפְִרים ַהֵשמֹות?  12

ּבְבַָקָשה לְַׂשֵחק.



5

יֹוכֶבֶד

ִמְריָם

ּבַת ּפְַרעֹה

עְַמָרם

ַאֲהֹרן

מֶֹשה

ּפְַרעֹה

ִמי ּבְִסיּפּור ּפֶַסח?

ּבְבַָקָשה לְַהְקִשיב לִַסיּפּור.

ּבְבַָקָשה לְצַיֵר עִיגּול סָבִיב לֵַשמֹות.

םָרְמעַדבֶכֶיֹו1.

ןֹרֲהַאםיְָרִמ2.

ֵּב3ְ. לֵאָרְׂשיִינ

העְֹרּפַּבְהֶשמ4ֹ.

ּפּוהעְֹרּפַתּבַסִי5.

רםלָעֹוָהְךלֶֶמ6.

חסַםיִרצְִמּפ7ֶ.

...

ִמצְִרים

ּבְנֵי
יְִׂשָרֵאל

ֶמלְֶך
ָהעֹולָם
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ּבְבַָקָשה לְַׂשֵחק.

ֲאנִי רֹוֶאה
סְנֵה ּבֵָאש.

ֲאנִי ַהֶמלְֶך

ֶשל ִמצְַריִם.

ִמי ֲאנִי?ִמי ֲאנִי?

ִמי ֲאנִי
מֶֹשה אֹו ּפְַרעֹה?

פְַּרֹעה ֲאנִי ַהֶמלְֶך ֶשל ִמצְַריִם.   .1

ֲאנִי ַהּבֵן ֶשל יֹוכֶבֶד וְעְַמָרם.   .2

ֲאנִי רֹוצֶה עֲבִָדים.   .3

ֲאנִי זֹוֵרק ּכֹל ִתינֹוק עִבְִרי לַַמִיִם.   .4

ֲאנִי ּבֵַתיבָה.   .5

ֲאנִי גָר ּבַָאְרמֹון.   .6

ֲאנִי ָהָאח ֶשל ִמְריָם וְַאֲהֹרן.   .7

ֲאנִי רֹוֶאה סְנֶה ּבֵָאש.   .8

ֲאנִי ֹלא ַמְרֶשה לָעֲבִָדים לָצֵאת.   .9

  .10

ּבְבַָקָשה לִכְתֹוב מֶֹשה אֹו ּפְַרעֹה.
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ִמי ֲאנִי?ּבְבַָקָשה לְַׂשֵחק.

ֶשל יֹוכֶבֶד וְעְַמָרם.ֲאנִי ַהּבַת

ִמי ֲאנִי?

ֲאנִי ַהּבַת 

ֶשל ֶמלְֶך ִמצְַריִם.

ִמי ֲאנִי
יֹוכֶבֶד, ִמְריָם אֹו ּבַת ּפְַרעֹה?

יֹוכֶבֶד ֲאנִי ִאָמא ֶשל מֶֹשה.   .1

ֲאנִי ַהּבַת ֶשל עְַמָרם וְיֹוכֶבֶד.   .2

ֲאנִי ַהּבַת ֶשל ֶמלְֶך ִמצְַריִם.   .3

ֲאנִי גָָרה ּבַָאְרמֹון.   .4

ֲאנִי ָהָאחֹות ֶשל מֶֹשה.   .5

ֲאנִי ָׂשָמה ֶאת ַהִתינֹוק ּבֵַתיבָה.   .6

ֲאנִי שֹוֶמֶרת עַל ַהִתינֹוק.   .7

ֲאנִי רֹוָאה ִתינֹוק ּבֵַתיבָה.   .8

ֲאנִי ִמּבְנֵי יְִׂשָרֵאל.   .9

  .10

ּבְבַָקָשה לִכְתֹוב יֹוכֶבֶד, ִמְריָם אֹו ּבַת ּפְַרעֹה.


