עמותת עמדא

קובץ פעילויות לקראת חג סוכות
ליקוט ועריכה :דבי להב וריטה זילברשמידט

[הקלד את שם המחבר]
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חג אסיף/שרה לוי תנאי

מלאו אסמינו בר/פנחס לנדר

חג אסיף ,חג אסיף
כן ירבה וכן יוסיף .
בשדה חלף קציר ,
ובכרם תם בציר
ועתה עם בוא הסתיו
חג אסיף ,נחוג בשיר .
חג אסיף ...
ליוגב ולאיכר
שנת שלום ושנת מטר .
ועמל בכל פינה
שא לחג אסיף רינה .
חג אסיף ...

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?

הנה מה טוב/עממי

ושמחת בחגיך/עממי

הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד
הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד .

ושמחת בחגיך

מטעמים על שולחניך .

והיית אך שמח .

והזמר שט והזמר עט

אודם החמה על ימיך

והזמר שוב קולח .

יין בגביעים מלפניך ,

וממול גנך פורח .
הנה מה טוב
שבת אחים גם יחד
הנה מה טוב
שבת אחים גם יחד.

ושמחת ...
מלאכים חגים מעליך ,
המה על משמר חייך .

ושמחת בחגיך

והחג דואה והחג גואה
פיתוח נושאי שיחה:

והיית אך שמח .

והחג עולה ,זורח .

אור יזרח ממך ואליך ,

עם מי נעים לךלהיפגש?

ושמחת ,ושמחת ,ושמחת בחגיך ,

מה אתם אוהביםלעשות ביחד? (לשיר,
לאכול ,לטייל)

www.tapuz.co.il

העולם חיוך שולח .
והיית ,והיית ,והיית אך שמח .

שא הרחק ,הרחק
תפילותיך ,

ושמחת בחגיך

שא את כל בקשותיך .

והיית אך שמח .

אלוהים ברך ,אלוהים

עיניך ,
נושאימול
פיתוחהנרות
זוהר
שיחה:

סלח

עוד מעט יבוא אורח .
מה החג האהוב עליך? אילודברים עוזרים לך לעשות
אווירה של שמחה9להפוך את
החג לשמח?

והיית אך שמח .
ושמחת ...

שישו ושימחו/עממי
שישו ושימחו
בשמחת החג
מחאו כפיים.
נגנו ושירו
בקול חזק
ובמצילתיים.
יד אל יד,
כולנו כאחד
פה בסך
נעבורה
שבח לאל כי
לישראל,
היתה שמחה
ואורה.

פיתוח נושאי שיחה:
מה ומי משמח אותך?איזו פעיולת ,מאכלים,
מוזיקה וכו'.

http://www.pdclipart.org

פעילות יצירה מספר :1
סידור פרחים .חומרים – אגרטל  +מים ,מספריים ,פרחים וירק.
פעולות:
 )1איסוף/קניית פרחים וירק
 )2גיזום לאורך הרצוי לאגרטל
 )3סידור הפרחים בתוך האגרטל על פי בחירה :צבע ,גודל ,ריח וכו'.

http://enrolauto.com

פעילות סידור הפרחים הינה פעילות מהנה ,המורכבת מחלקים פיזיים (הפעולות עצמן) ,חושיים (ריח הפרחים),
וקוגנטיביים (בחירת הפרחים ,תכנון הסידור באגרטל).

פעילות יצירה מספר :2
*הכנת קולאז' של דברים שמשמחים את האדם ,שהוא אוהב .חומרים :בריסטול צבעוני ,מספריים ,דבק ,כתבי עת,
עיתונים ,מגזינים .האדם בוחר את התמונות שהוא אוהב ,או שמשמחות אותו ,גוזר ,ומדביק על בריסטול .ניתן לעזור
במידת הצורך אם מתקשה.
ניתן כמו כן ליצור מסגרת על הבריסטול – לייצר עיגול ולצבוע בתוכו/להדביק את התמונות בתוכו.
לאחר מכן כדאי לשוחח על יצירת הקולאז' .למשל ,למה בחרת בתמונה הזאת? מה היא מזכירה לך?

פעילות יצירה מספר :3
הכנת קישוטים לסוכה .האדם האהוב יכול לסייע בהכנת הקישוטים לסוכה ולהשתלב במגוון שלבי
ההכנה:
גזירת רצועות צבעוניות ,הידוק הרצועות זו לזו ליצירת שרשרת ,ועוד.

www.ynet.co.il

פעילות יצירה מספר :4
הכנת מנדלות – "עיגולי שמחה".
בערכת "קשרים וכישורים" ישנה פעילות יצירתית – ציור בתוך עיגול (מנדלה).
מנדלה ,בשפת סנסקריט ,משמעה עיגול או מרכז .בתרבויות המזרח הרחוק היא מסמלת את היקום ,את נפש האדם.
ציור בתוך מנדלה מועיל לריכוז ,למיקוד ,זהו בעצם ציור מדידטיבי .ניתן למצוא דוגמאות רבות למנדלות באינטרנט.
כמו כן מובאת דוגמא למנדלה בעמוד הבא.
יש להשתמש ב :טושים עבים ,עפרונות צבעוניים או צבעי פנדה.

http://portal.herzliya.k12.il/

http://www.myfirsthomepage.co.il/hagim

פעילות מחשבתית
משל  4המינים .הדס ,לולב ,אתרוג ,ערבה 4 ,טיפוסים שונים:
 )1אתרוג :בעל טעם וריח – מסמל אנשים העוסקים בלימוד תורה (טעם) ובמעשים טובים (ריח).
 )2לולב :בעל טעם ללא ריח – אנשים הלומדים תורה אך אינם עוסקים במעשים טובים.
 )3הדס :חסר טעם ובעל ריח  -אנשים שאינם לומדים תורה אך עוסקים במעשים טובים.
 )4ערבה :חסרת טעם וריח – אנשים שאינם לומדים תורה ואינם עוסקים במעשים טובים.
חידון סוכות:
מה זה אושפיזין? (אושפיזין = אורחים בארמית) .את מי היית רוצה להזמין לסוכתך?שמות נרדפים לחג? חג האסיף ,חג שמחת תורה.מהם שבעת המינים? תמר ,רימון ,שעורה ,חיטה ,זית ,תאנה ,גפן.כמה זמן ישבו בני ישראל בסוכה?  44שנה.–מוצאו של האתרוג הוא( ....הודו).
קטיף תמרים נקרא( ...גדיד).קטיף זיתים נקרא(....מסיק)קטיף ענבים נקרא( ...בציר)

תפזורת לסוכות
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חג אסיף ,מברך ,אתרוג,
לולב ,שמחת תורה ,ארבעת
מינים ,אושפזין ,סוכה ,הדס,
ברכה.
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מילים במאונך:
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סוכות ,אורחים ,דגל ,ערבה,
סכך ,ענפים ,קישוטים.
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מילים במאוזן:

משחק מיון וקטגורזיציה של פירות לפי צבעים .לדוגמה – תפוז ,משמש ,קלמנטינה – צבע כתום .ניתן לעשות
פעילות זו באופן מוחשי :להניח כמה סוגי פירות ולבקש מהאדם האהוב למיינם לפי צבע ,או באופן משחקי כמו
למיין תמונות של פירות.
*בערכת "קשרים וכישורים" ישנן כרטיסיות עם תמונות של פירות.

פעילות חושית:
ניתן לתת לאדם האהוב
להריח ,לטעום ,למשש כל
אחד מ 4-המינים (אתרוג,
לולב ,הדס ,ערבה).

מאכלים מיוחדים לחג:
הכנת סלט פירות.
לוקחים  3-4פירות
שאוהבים ,חותכים
לחתיכות/קוביות בגודל
הרצוי .מוציאים את
הגלעינים במידת הצורך.
מערבבים ,ואוכלים.

העלאת זכרונות:
חג הסוכות ,וחג שמחת תורה ,הינו מועד חגיגיושמח במועדי ישראל.
ניתן לשוחח על זיכרונות האדם האהוב מחגזה.
 זכרונות סביב בניית הסוכה .האם ישנתבסוכה? האם היו ארועים מיוחדים בחג זה.
האם השתתפת בשמחת תורה?
סוכות בשבילי הוא .....הזיכרון הכי חזק שלימחג הסוכות הוא.....

www.sukkot.org.il

