
 

  

 חג פורים/לוין קיפניס

 , חג פורים, חג פורים

 ! חג גדול ליהודים

 , מסכות, רעשנים

 ! שיר וריקודים

 

 : הבה נרעישה

 ! רש רש רש

 : הבה נרעישה

 ! רש רש רש

 : הבה נרעישה

 ! רש רש רש

 ! ברעשנים

 

 , חג פורים, חג פורים

 . זה אל זה שולחים מנות

 , מחמדים, ממתקים

 . מגד מיגדנות

 

 .הבה נרעישה

 אני פורים/עממי

  פורים, אני פורים אני

 . שמח ומבדח

  הלא רק פעם בשנה

 . אבוא להתארח

 

 ... לה לה לה

 

  רבי פורים, רבי פורים

 . אמור נא לי מדוע

  מדוע לא יחול פורים

  פעמיים בשבוע

 

 ... לה לה לה

 

  הידד פורים, הידד פורים

 . הכו תוף ומצילתיים

  הו מי יתן ובא פורים

 . לחודש לחודשיים

 

 ..להלה לה 

 שיר המסיכות/לוין קיפניס

 זקן ארוך לי עד ברכיים

 שפם ארוך לי אמתיים

 היש צוהלת ושמחה

ח-ח-כמוני מסכה ח  

  

 קרניים לי קרני התיש

 שיניים לי שיני הליש

 היש צוהלת ושמחה כמוני מסכה

  

 מלפני צמה עם סרט

 מאחורי זנב תפארת

 היש צוהלת ושמחה כמוני מסכה

 

ftk.co.il 

 פיתוח נושאי שיחה: 

אתה זוכר תחפושת שהתחפשת אליה -

 בעבר? 

 

  

 פיתוח נושאי שיחה: 

איך חגגתם את החג בבית במשפחה? -

 )סעודה, משתה, בית כנסת?( 
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ליצן קטן נחמד/שרה לוי 
 תנאי

 ליצן קטן נחמד

 רוקד עם כל אחד

 ליצן קטן שלי

אולי אולי תרקוד   אולי 

 איתי

תרקוד  אולי אולי אולי  

 איתי

Yaffo.co.il 

 העלאת זכרונות

  

 אילו מאכלים נהגת לאכול/לבשל לכבוד חג פורים בבית?  -

 אילו שירים נהגת לשיר בבית בחג? -

 חג פורים מזכיר לי.... -

 הכי חזק בשבילי מחג הפורים הוא....הזיכרון -

 

 פיתוח נושאי שיחה: 

 מה גורם לך לשמחה?  -
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Cd4kids.co.il 

 

  

 פעילות מחשבתית

 חידון )שאלות ותשובות(:

  ?עושים רעש, רוקעים ברגליים(. מה עושים כשאומרים "המן" במגילה( 

 ,גורל(. מה פרוש המילה פור? )מזל 

  ,לשתות ולשמוח בסעודה, משלוח מנות, מתנות לאביונים(. מהן מצוות החג? )לקרוא במגילה  

  .)מי הייתה אשתו הראשונה של אחשוורוש ומה קרה לה )ושתי, היא התנגדה למלך ולכן הוצאה להורג 

  .)מה אומרים על החודש שבו חל החג? )משנכנס אדר מרבין בשמחה 

  .)מה הקשר בין אסתר ומרדכי? )בני דודים 

  .)מאיפה עד איפה שלט אחשוורוש? )מהודו ועד כוש 

  .)מהו השם העברי של אסתר? )הדסה 

  .)מהו מאכל החג ועל שם מי קרוי? )אזני המן על שם המן הרשע 

 .)איך קראו לבן הקטן של המן )וויזתא 

 ( ?השמדת עםמה המן רצה לעשות ליהודים .) 

 חה, והעיר שושן צהלה ושמחה, כך ייעשה לאיש אשר אילו פתגמי חג אתה מכיר? )ליהודים הייתה אורה ושמ

 המלך חפץ ביקרו, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב(. 
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Tapuz.co.il 

Tapuz.co.il Nikib.co.il 

 )אפשר לשאול: "למי אתה רוצה להכין או לכתוב ברכה?"(.לבחור למי רוצים להכין משלוח מנות.  (1

 כתוב ברכה, לקשט. )ציוד: טושים, צבעים, מספריים, דבק, ניירות צבעוניים(. ל (2

 ניתן לעבוד ביחד על הכנת רשימה. ממתקי שוקולד, חטיף, בקבוק יין קטן, סוכריות, אוזני המן(.  4 –לבחור אילו ממתקים להכניס למשלוח )לדוגמה  (3

 לעטוף ולסגור, להוסיף את הברכה המקושטת.  (4

 לשלוח, או לבקש להעביר את המשלוח דרך אדם נוסף.   (5

 

 מצרכים: 

  ס"מ 5כוס בקוטר 
 051 גר' חמאה קרה 
 חצי כוס סוכר 
 2 כוסות קמח 
  0ביצה + חלמון 
 כפית אבקת אפיה 
 מלית לפי הטעם 

 

 

 הכנה: 

 לעבד את המצרכים לבצק. 
 לרדד את הבצק. 
  לקרוץ עיגולים בעזרת הכוס ולמלא

במה שאוהבים )ממרח שוקולד, 
 פרג(. 

 חומם דקות בתנור ש 01-לאפות כ
מעלות עד שהתחתית  081-מראש ל

 מזהיבה. 

 
 
 
 

 



Tapuz.co.il 

רו חוט גומיה יצירה משותפת של מסיכה. ציירו צורה מעניינת על בריסטול קשיח שיכולה להתאים לגודל הפנים, וצרו ממנה מסיכה. גזרו לפי קווי הציור, חב

 י קצוות הגומיה ולבשו את המסיכה. לשת

 דוגמאות:  ., מדבקותקשיחים מספיק בשביל להלביש על הפנים, טושים צבעוניים לקישוטציוד: מספריים, גומיה )חוט גומי(, דפי בריסטול צבעוניים 
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