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 מלאו אסמינו בר/הגבעטרון

 

 , מלאו אסמינו בר ויקבינו יין

  בתינו הומים, הומים מתינוקות

  - ובהמתנו פורה

 , מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה

 ? ואין, ואין עדיין

 , מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה

 ?ואין, ואין עדיין

 פיתוח נושאי שיחה:

 חגגת את חג השבועות במשפחה?איך 

  האם היו תלבושות מיוחדות בחג הזה? 
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 שיבולת בשדה/מתתיהו שלם

  שיבולת בשדה

  ברוח כורעה

 . מעומס גרעינים כי רב

  ובמרחב הרים

  יום כבר יפוח

 . השמש כתם וזהב

 

  עורו הוי עורו

  שורו בני כפרים

  קמה הן בשלה כבר

  על פני הכרים

  קיצרו שילחו מגל

  עת ראשית הקציר

 

  שדה שעורים תמה

 , זר חג עוטרת

 . שפע יבול וברכה

  לקראת בוא הקוצרים

 , בזוהר מזהרת

 . מר מחכהחרש לעו

 

  הבו הניפו

  נירו לכם ניר

 , חג לקמה

 . עת ראשית קציר

  קיצרו, שילחו מגל
 עת ראשית קציר

 פיתוח נושאי שיחה:

האם אתה או מישהו מבני משפחתך נהג לעבוד 

 באדמה/בשדה? 

 

 

 

 

 וחג שבועות תעשה לך/ידידיה אדמון

 וחג שבועות תעשה לך,

 בכורי קציר חטים.

 הזורעים ברינה, בדמעה יקצורו. 

 ארץ נתנה יבולה, 

 ארץ זבת חלב ודבש. 

 סלינו על כתפינו/לוין קיפניס

 סלינו על כתפינו, 

 ראשינו עטורים;

 מקצות הארץ באנו, 

 הבאנו ביכורים.

 מן העמק והגליל! מיהודה, משומרון,

 

 פנו דרך לנו, 

 ביכורים הבאנו,

 הך, הך, הך בתוף, והך בחליל!

 

 שדינו וגנינו, 

 הבשילו יבולים,

 ביכרו פרי הילולים. 

 תאנים, תפוחים, ענבים ושקדים!

 

 פנו דרך לנו, 

 ביכורים הבאנו...

 

 מה טובו מעגלינו, 

 מה יפו הטורים!

 זמרת הארץ לנו, הבאנו ביכורים.

 מגולן, מבשן, מהן הנגב והירדן!

 

 פנו דרך לנו, 

 ביכורים הבאנו...
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 יצירה משותפת של סלסלה עם פירות. 

 בעוניים, מספריים. ציוד: סלסלת קש פשוטה, סרטים צבעוניים, פירות שונים, בריסטולים צ

 לדוגמא:

 

  

 יש למצוא ולהקיף את המילים הבאות: 

 , רותשבועות, חיטה, בר, ביכורים, קציר , טנא

 



  

 סלט פירות

 (.שרוצים להוסיףבעונה פלחי מלון, ועוד )איזה פירות  2פלחי אבטיח,  2תותים,  6בננות,  2עץ,  תפוחי 2 מצרכים:

 חותכים את הפירות לחתיכות לא גדולות מדי, מערבבים את כל הפירות החתוכים בקערה גדולה ומגישים.  הכנה:

)מתוך  ן לעוגת גבינה ללא אפייהמתכו

MAKO) : 

 גרם עוגיות בטעם וניל 055מצרכים: 

 גרם חמאה 055 

 מיכלים שמנת מתוקה 2 

 חצי כוס סוכר 

 ט פודינג ונילחבילות אינסטנ 2 

 כפית תמיצת וניל

 0%גבינה לבנה גביעים רגילים  2 

  גביעי שמנת חמוצה. 2

 

 הכנה:

 מרסקים עוגיות וניל במעבד מזון.  (0

גרם מהעוגיות המרוסקות: משטחים את התערובת על  055ממיסים חמאה ומערבבים עם  (2

 תבנית ומכניסים למקרר.

מקציפים במיקסר: שמנת מתוקה, סוכר,  אינסטנט פודינג, תמצית וניל, עד לקבלת קצפת  (0

 יציבה. 

 .0מסעיף  מערבבים גבינה לבנה עם שמנת חמוצה יחד עם הקצפת (4

 מעבירים את התערובת מעל בסיס העוגה )שהכנסנו לתבנית במקרר( ומשטיחים עם מרית.  (0

גרם( מעל התערובת, ומקררים לפחות יממה במקרר  255מפזרים את שאר העגויות המרוסקות ) (6

 לפני ההגשה. 



 

  

 העלאת זכרונות

  

 בבית?   שבועותאילו מאכלים נהגת לאכול/לבשל לכבוד חג -

 אילו שירים נהגת לשיר בבית בחג? -

 מזכיר לי....  שבועותחג -

 אילו אסוציאציות עולות כשאתה רואה סלסלה עם פירות? -

 

Tzipilevin1.blogspot.com 

 השלמת פתגמים

הזורעים בדמעה ....)ברינה  (0
 יקצורו(.

 בזיעת אפך..... )תאכל לחם(. (2

 ארץ זבת....)חלב ודבש(. (0

 דוד....)מלך ישראל(. (4

Rhr.org.il 



 

 

 

 פעילות מחשבתית

 חידון )שאלות ותשובות(:

  שבועות מיום הנפת העומר(. 7למה קוראים לחג שבועות )על שם שסופרים 

 .)איזו מגילה קוראים בחג השבועות )מגילת רות 

 .)היכן נולדה רות מהמגילה? )מואב 

 ....נעמי(. רות הייתה הכלה של( 

 .)"מהו המשפט המפורסם שאמרה רות לנעמי )"עמך...עמי. לאן שתלכי, אלך 

 )עם מי התחתנה רות? )בועז. 

 )רות ובועז היו הסבא והסבתא של.... )דוד המלך 

  ?חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, תמר(.מהם שבעת המינים( 

 .)מה מכינים מחיטה? )קמח 

 .)מה מכינים משעורה? )בירה 

  מהם ביכורים? לאן הביאו אותם? )החיטה שמבכירה בתקופה זו של השנה. הביאו אותם למשכן ולבית המקדש, כדי להודות
 לאלוהים על הארץ שניתנה לנו(.  

 .)היכן משה קיבל את התורה? )הר סיני 

  ?אנוכי ה' אלוהיך;לא יהיה מה עשרת הדיברות של התורה( 
 כור את יום השבת לקדשו;לך אל אחר;לא תישא את שם ה' לשווא;ז

 כבד את אביך ואת אמך; לא תרצח; לא תנאף; לא תגנוב; לא תענה
 לא תחמוד בית רעך.ברעך עד שקר; 

 

 


