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 מערכים לחנוכה

חלקים לפי סבלנותם של הילדים,  2-3את סיפור החג אני מספרת ב -סיפור החג .1

וחוזרת עליו מספר פעמים לאורך תקופת הנושא. הקראה בפעם הראשונה נעשית עם 

אביזרים. תמונות של בית המקדש, מנורה חיילים מפלסטיק בתוך היוונים, דמויות 

הבאות שאני חוזרת על הסיפור אני כבר מספרת בלי אחריות בתור המכבים, בפעמים 

 אביזרים.

 

ם מתבוננים בהם ומשווים מה אני מביאה לגן מספר רב של חנוכיות אני והילדי -חנוכיה .2

שצריכים להיות  8קנים  9שונה ומה דומה, המטרה בסוף המפגש שידעו שבחנוכיה יש 

ו בצד והוא השמש ושידעו באותו גובה ובאותה שורה ואחד שצריך להיות בולט, גבוה א

 למה אנו מדליקים חנוכיות בחנוכה.
 

 

 מפגש ראשון הכרת נירות לשימושים שונים מה מאפיין כל נר. -נירות .3

 

 :תנועת השלהבת והצבעים שלה איך מרגיש הנר וממה הוא עשוי, -נירות מפגש שני .4

 , נותנים לילדים להרגיש את הנר להריח לגעת בו ואז מספרים להם ממה הוא עשוי

אחר כך הגננת מדליקה נר והילדים מתבוננים בתנועת השלהבת ומדמים אותה עם 

 היד וגם אומרים איזה צבע יש לשלהבת. 
         בוצה הקטנה אני שמה את הנר במים רותחים ואז הילדים רואים איך הוא נמס בק      

   נשאר רק הפתיל.

              

מצן כדי מדברים על כך שהנר זקוק לח -החמצן שהנר זקוק לו -נירות מפגש שלישי .5

ניסוי מדליקים נר ושמים עליו כוס ואז הוא נכבה,  -לדלוק ועושים את הניסוי עם הכוס

מדליקים אותו ושמים מעליו כוס כאשר הנר יכבה  יםשנים שמים נר על צלחת עם מ

 המים יעלו, כדאי לשמים מים עם צבע מאכל ככה רואים יותר טוב שהמים עולים.

 

דים למה משחקים בסביבון בחנוכה )כי היוונים לא מספרים ליל -סביבון מערך ראשון .6

הרשו לילדים ללמוד תורה ואז הם היו לומדים במערות וכאשר היו שומעים את היוונים 

מתקרבים הם היו מוצאים את הסביבון מהכיס ועושים כאילו הם רק משחקים ולא 

עשות לומדים(אצלי הגן לא דתי אז אני מסבירה לילדים שהיוונים לא הרשו להם ל

 קבלת שבת ולקרוא מספר סיפורי התנ"ך, אחרי ההסבר הצוות שלי מתחפש ליוונים 
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יוצא החוצה מהגן, כל ילד מקבל סביבון ואנחנו עושים המחזה של הסיטואציה, אני ו .7

והילדים יושבים לשמוע סיפור מסיפורי התנ"ך וברגע שאנחנו שומעים את היוונים 

לדים מוצאים את הסביבונים )אנחנו חוזרים על )הצוות שלי( אני מחביאה את הספר והי

 זה מספר פעמים(.

 

אני מביאה למפגש סביבונים בכל מיני גדלים, צורות, צבעים  -2סביבונים מערך  .8

ושעשויים מכל מיני חומרים, אני והילדים עוברים על סוגי הסביבונים ראים מה דומה 

המשחק האהוב על ילדי הגן כל ילד בוחר לו סביבון ואנחנו משחקים איתם ) ומה שונה

שלי הוא שאני מסובבת את הסביבון ואנחנו שרים סביבון סוב סוב סוב כאשר הסביבון 

נעצר אנחנו מפסיקים לשיר(. סיפור שמתאים למפגש הזה סביבונים מיני מינים של 

 מירי צלנזון.
 

 

מתבוננים בה אחר כך מספרים את הסיפור של מירי צלינזון הסביבון שלא ידע   .9

תובב וביחד עם הסיפור אנחנו מסובבים חלקים שונים בגוף שלנו בצורת סיבוב. להס

לוקחים משטחים שונים )בד, נייר, מראת זכוכית, עץ וכדומה(  -בקבוצה הקטנה

והילדים צריכים לסובב את הסביבון על המשטחים השונים ולראות על איזה חומר הוא 

 מסתובב הכי טוב.
נים ובגדלים שונים ילד לוקח סביבונים מחומרים שו כל -פעילות שניה בקבוצה קטנה  

איזה סביבון מסתובב הכי טוב. ובודקים  

  

מביאים או תמונות או כדים אמתיים מתבוננים בהם חוקרים ממה הם  -כד .10

 עשויים ולמה הם יכולים לשמש, מספרים את סיפור נס כד השמן.

 

מים בחנוכה מספרים שבגלל שהשמן בכד הספיק לשמונה י -.מאכלים בחנוכה .11

אוכלים מאכלים שמטוגנים בשמן מספרים את אחד הסיפורים שקשורים למאכלי 

החג)גברת קרש מר מערוך, הלביבה שהתגלגלה, הסופגניה שלא היתה לה ריבה וכו'( 

 מכינים עם הילדים לביבות וסופגניות.
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 יצירות:

 בניית סביבון מדיסק, עץ וכל חומר אחר,

 הכנת חנוכיה מחומרים שונים,

 כד מחימר,

 ציור עם נר,

 הכנת סביבון ונר מבריסטול תלת מימד לקישוט הגן.

 הכנת חנוכייה מכפות הידיים של הילדים

 נר מבצק מלח.

 הכנת דמויות לתאטרון צלליות,

 הדבקה של דברים לבנים על ברסטול שחור ודברים שחורים על ברסטול לבן.

 

 לוח נושא:

)חנוכיה מלגו, סביבון מסברס, כד מקוביות(. סמלי החג העשויים מהמשחקים של הילדים  

 חנוכיה גדולה עשויה מחומרים שונים ומסביבה עוד סמלי חג.

 לוח אור וחושך צילומים של הפנים של הילדים חצי באור וחצי בצל.

 

 

 

 

 

 

 

 


