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 לחג סוכות מערך  
מאפשר מגוון רחב של פעילויות והפעלות. אפשר להמשיך ולשלב אותו עם  חג הסוכות 

 .על יותר נושאים של החגלהרחיב ת להסתגלות, ואם רגוע בגן אז יופעילוה
 

ילונים, פטיש, מסמרים, מקדחה,  יאני מפזרת בגן כל מיני אביזרים (בדים, קרשים, לבנים, ענפים, נ .1
 הילדים צריכים ללכת ולאסוף רק את החפצים שמהם אפשר לבנות סוכה. .מסור, צבט, מברג וכו')

 
 כמה מוקדים: מראש  מכינים -מזמינים את ההורים לבנות סוכה .2

 מוקד בניית סוכה
 וכהמוקד הכנת קישוטים לס

 מוקד הכנת כיבוד לסוכה. 
 (זה מתאים גם לילדים צעירים).

 
. במפגש אני מחלקת לילדים מקלות הקשה, ואני שמה את השיר פטיש מסמר במקצבים שונים .3

 לפי הקצב. עם המקלות הילדים צריכים להקיש 
 ים על הגוף. ילילדים צעירים אפשר להקיש את הקצב עם היד

 
(להדס), למי יש   (ללולב), למי יש ריח? טעם?מדברים על למי יש . לגןמביאים את ארבעת המינים   .4

 לטעום.ו להריח ,נותנים לילדים לגעת  .(לערבה) לאתרוג) ולמי אין טעם ואין ריח?( וריח?טעם 
 

 עם ארבעת המינים. ?"מה חסר בגנינו הקטןים "משחק .5
 

 . תמרים, כדורי יםאתרוגאו ריבת עוגה כלים הקשורים לחג: מאהכנת  .6
 

 ? יש בו מלבד ארבעת המינים, לחפש מה לראות את הצבעים  .של ארבעת המיניםציור להתבונן ב .7
 

 להזמין גן שכן או את ההורים להתארח בסוכה.  :מנהג אושפזיןאת לקיים  .8
 

 לאכול, לשמוע סיפור, לעשות מפגש. -במהלך כל ימי החג לשבת בסוכה .9
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 :לחגסיפורים שירים ו

 שלומית בונה סוכה •
 פטיש מסמר ניקח מהר.  •
 סוכתי הסוכה •
 בסוכה שלנו •
 ארבעה מינים/ריקי בן זקן  •
 סכך לסוכה/לוין קיפניס  •
 סוכת שלום/ אסתי •

 

 :לחג יצירות

 פלסטלינה או חימר.בארבעת המינים  לפיסו •
הכנת קישוטים לסוכה מעבודות גועש של הילדים (אפשר להכין פנסים סינים או לחתוך לרצועות   •

 ולהכין שרשרת לסוכה) 
 הכנת רימון מדיסקים ישנים  •

 

 

 

 

מון לעשות במסגרתו האפשר  .סוכות הוא חג עם המון ריח, צבע וטעם
 .פעילויות חושיות גם לצעירים וגם לבוגרים


