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 עוד פעילויות לראש השנה
לפני מספר שבועות פרסמתי מערך שעוסק בשילוב של פעילויות לראש השנה עם 

המערך הזה הוא מערך המשך עם פעילויות של ראש השנה ותכנים   .הסתגלות הילדים לגן
 שהם קצת מעבר. אם פספסת, ממליצה לקרוא את המערך הראשון שהוא בסיסי יותר. 

 

 אגרות שנה טובה .1
 יש כמה דרכים לציין את המנהג של איגרות ברכה:

של כל המשפחה מחזקים ברכה לשנה  A4אני מבקשת מההורים להביא תמונה בגודל  •
הילד שזו המשפחה שלו , כל פעם מוציאה תמונהובאני שמה את כל הברכות בקופסא  .החדשה

על לוח הנושא. פעילות זו מתאימה לכל הגילאים גם לתינוקות   התוא הבא לקחת אותה ותול
 וגם לבוגרים. 

 ללכת לתיבת הדואר הקרובה ולשלוח להורים. ,עם הילדיםמקושטות יחד  ליצור איגרות ברכה •
 ילד אחר לתת לכל ילד לקשט איגרת ברכה ל •
לילד שלו ולשים בתיבה. במסיבת ראש השנה אגרת ברכה  ןמכל הורה להכימראש לבקש  •

 .נפתח את התיבה וכל ילד יקבל את האגרת שלו
מגנטים שצד אחד שלו לבן והצד השני מגנט  קונים משטח  -הכנת אגרות שנה טובה על מגנטים •

שטוחים שמקבלים מפיצריות ובעלי מקצוע ולהדביד עליהם   מגנטים תלקחפשר גם למחזר וא(
 כותבת שנה טובה ונותנים להורים., הגננת ירים על הצד הלבןי, הילדים מצמדבקה לבנה)

 
 מנהג תשליך: .2

עם הילדים את כל הדברים הלא טובים שעשינו  אליו יחד לוקחים מצנח או בד בצבע כחול, ומשליחים 
(חטפנו צעצוע, נשכנו, הרבצנו, וכו') מסבירים לילדים שאנשים הולכים לים משליחים לשם את כל  

 המעשים הלא טובים כדי להתחיל את השנה בצורה נקיה.
 

 השלם וחלקיו: .3
 . דה בקבוצות קטנותעבופעילות זו מתאימה ל
עוד רסים לופחצי אחד ו לשניים אחד חוציםתפוח תפוח אחד משאירים שלם,  :לוקחים כמה תפוחים

 . כך מלמדים את הילדים על השלם וחלקיו). רבעיםשניים (כך שיהיה חצי ושני 
 ש או דיו.אמהם חותמות עם גו ותעשלאת החלקים של התפוח ו תלקחניתן אחר כך 
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 :אומנות .4
 . עבודה בקבוצות קטנותפעילות זו מתאימה ל

מביאים להם את  . לאחר מכןהילדים מתארים מה הם רואים .שצייר ראובן רובין "רימונים " בציור  נתבונן
 .אותה תמונה אבל שחסר בה משהו והילדים צריכים להגיד מה שונה בין התמונות

 
 הכנת יין ענבים: .5

או  שמים את כל הענבים בגיגית ,חבילות ענבים (אפשר גם לבקש מכל ילד להביא איתו)  10-15מבאים 
ונותנים לזה דרך פד גזה  וצא מסננים לתוך בקבוק שי יץאת המ .כה ונותנים לילדים לדרוך עליהםיבר

 .לתסוס
 

 סיפורים לחג

 תפוח בדבש/מירי צללזון •
 יואש ראש דבש/מיריק שניר  •
 קופסת קרטון/מיריק שניר  •
 השופר המסתורי/ סיפורי חב"ד. •
 

 

 

  הילדים גם השנה כמו בכל נושא אני אוהבת להעשיר את עולמם של
 סקרנות.במגוון תחומים ולפתח בהם 

 

 


