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 מערכי שיעור ל"ג בעומר

 את נושא ל"ג בעומר אני מתחילה מסיפור בר כוכבא, אני אוהבת את הגרסה  .1
 של מירי צללזון "בן כוכב".  

 שרה את השיר על בר כוכבא.  יעם ילדים צעירים רק היית

 

  לבנות מדורה? איך בונים מדורה? מה צריך בשביל   -המפגש הבא הוא בנושא מדורות .2

זהר מאש? אני מחלקת לילדים מקלות הקשה ומטפחות ואני בונים ביחד  יאיך לה

 יושבים מסביבה ושרים. , , מוסיפים לזה תפוחי אדמה )אני מגלגלת נייר כסף( מדורה 

רק בלי השאלות פשוט בונים איתם מדורה ושרים   - מפגש זה מתאים לילדים קטנים

 את שירי החג. 

 

)נייר, כיסא מעץ,   אני מביאה חפצים מחומרים שונים  -ולא דליק מפגש בנושא דליק .3

ואנו דנים   ים וכו'( כיסא מפלסטיק, בקבוק, משחק מעץ ומשחק מפלסטיק, בדים, חול, מ

 מה נשרף באש ומה לא?

 

 . אפשר לספר את הסיפור על רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי  - לילדים בוגרים יותר .4

 

 בעומר חפש את המטמון בעקבות ל"ג 

 המשימות צריכות  פתקים עם משימות שהילדים צריכים לעשות  5מכינים 

 . ( את הפתק הראשון נותנים בגן) להיות גם כתובות וגם מצוירות 

 לכו לחצר וחפשו ליד ארגז החול.  .1

 אים להם. יכאשר הילדים מוצאים את הפתק מקר

 רקדו ריקוד מסביב העץ ואחרי הריקוד חפשו את הפתק הבא בחצר של .2

 לים באזור הבית. הגדו

 על כל ילד לאסוף אצטרובל, אחרי שעשיתם זאת לכו למחסן וחפשו את .3

 הפתק הבא. 

 שאגות חפשו את  3שאגו כמו האריה של בר כוכבא, אחרי ששאגתם  .4

 הפתק הבא באזור המטבח. 
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 שירו את השיר איש היה בישראל ולכו לחפש את בר כוכבא/ מדורה בגן.  .5

ולהצטלם או שתחכה  בר כוכבא שהילדים יכולים להכניס את הראשבאזור הגן מחכה ציור של 

למדורה, שרים שירים, אוכלים   מתיישבים מסביב) . להם מדורה בכאילו עשויה ממקלות

 . (בפיקניק

 את הפעילות הזאת אני עושה בדרך כלל ביום שבו חל ל"ג בעומר. 

 הפנינג תחנות 

שעדיין לא הולכים או קופצים אז אפשר לתת  דילוג בין חישוקים, ילדים  - ראשונהתחנה  .1

 להם במקום זחילה במנהרה או משהו אחר. 
יר כסף בצורת תפוח אדמה( לדלי  )אני מגלגלת ני קליעת תפוחי אדמה -שנייה תחנה .2

או חישוק )שאותם מדמים למדורה( צעירים יותר יכולים לגלגל כדור לכיוון מטרה  

 מסוימת. 
 יכולים לזחול לעבר צעצוע.  רה או קו דק, צעירים הליכה על קו - תחנה שלישית .3

 איסוף אצטרובלים או אבנים וצביעה או ציור עליהם.   -תחנה רביעית  .4
השחלת מרשמלו על שיפוד/ או פירות על שיפוד/ או השחלת שרשרת   - תחנה חמישית .5

 מחומרים שונים. 
כבא  צילום בתור הדמות של בר כוכבא )מצירים את הדמות של בר כו - תחנה שישית .6

עושים חור בפנים( והילדים מכניסים את הפנים שלהם בחור במקום הפנים של בר  

 9כוכבא ומצלמים אותם. 

 

 ציור בפחם 

 ירו איתו ילתת לילדים פחם/גיר פחם/עיפרון פחם ולתת שיצ

 

 אש הקרובה לגן  כיבוי סיור לתחנת 

 הסיור הוא בחינם, קובעים מראש עם תחנת מכבאי האש יום. 

 ות. קד  40לסיור הולכים הורה וילד אורך הסיור בערך 

 בתחנה מעלים אותם לכבאית, נותנים להם כובעי כבאי. 

 הכבאים מראים להם את הלבוש שלהם, נותנים להם השפריץ בזרנוק. 

 הילדים עפים על זה. 
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 פעילויות מיוחדות. אפילו שהיום לא נהוג לעשות מדורות, אני מציינת את ל"ג בעומר עם מגוון 

נת ומלהיבה ולכן אפשר לעשות פעילויות שונות  יאת הילדים הבוגרים יותר המדורה מעני

 זה פחות מעניין. בנושא, את הקטנים יותר  

 

 

 

 

 

 

 


