
בינגו חג הפסח
הגן של שיר



?איך משחקים... אז
הכנה למשחק

.כל משתתף מקבל לוח אחד

/  טאבלט/ ואפשר גם לפתוח את אחד הלוחות במחשב, אפשר להדפיס

.  סמארטפון

?איך משחקים

–יש שתי דרכים –לאחר מכן מגרילים 

גוזרים ומקפלים את הקצה  . מדפיסים את החידות שבסוף הקובץ⁻

.  שולפים בכל פעם חידה אחת. כך שיסתיר את הפתרון, השמאלי

(.  מצריך יכולת קריאה. )כאןשנמצא הספינרמסובבים את ⁻

מי שיש לו את !( נסו לפתור את החידה מבלי להציץ)לאחר שהגרלנו מילה אחת 

.  יכסה אותה, המילה בלוח

.קוביות קטנות או חתיכות נייר, דיסקיותמכסים באמצעות –אם מדפיסים 

ציירו  , לרב יש אפשרות לצייר על תמונה–אם משתמשים בלוח על גבי מסך 

.  איקס או קו כלשהו

.  מומלץ לשחק עד שכולם מנצחים! מי שהצליח להשלים את כל הלוח מנצח

הגן של שיר

תהנו

https://wheeldecide.com/index.php?c1=%D7%93%D7%9D&c2=%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%AA&c3=%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&c4=%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2+%D7%9B%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%AA&c5=%D7%94%D7%92%D7%93%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A4%D7%A1%D7%97&c6=%D7%A6%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A2&c7=%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%91&c8=%D7%9E%D7%A9%D7%94&c9=%D7%91%D7%A8%D7%93&c10=%D7%93%D7%91%D7%A8&c11=%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%9F&c12=%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9F&c13=%D7%95%D7%A8%D7%97%D7%A5&c14=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%AA+%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D&c15=%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%94&c16=%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%9A+&c17=%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95+%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90&c18=%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A8&c19=%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%AA+%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8&c20=%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&c21=%D7%9C%D7%99%D7%9C+%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8&c22=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A2%D7%AA+%D7%99%D7%9D+%D7%A1%D7%95%D7%A3&time=5
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הגדה של  
פסח

מצות

הגדה

הכוסות4

דם

בני ישראל מיהרו לצאת ממצרים  

והכינו אותן כי לא הספיקו לחכות  

עד היום אנו אוכלים  . שהלחם יתפח

.אותן בפסח

קוראים אותה בליל הסדר סביב  

כדי להזכיר לנו את  , השולחן

יציאת מצרים

מספר הכוסות שאנחנו שותים  

.בליל הסדר

המכה הראשונה מעשר  

צבעה את כל המים  , המכות

.  במצרים בצבע אדום

החידות
כדי  , ומקפלים את החלק השמאלי, גוזרים, את חידות אלו אנו מדפיסים

.להסתיר את התשובה

.ובכל פעם שולפים פתק אחד, קופסה/ כובע / לאחר מכן מניחים בקערה 

הגן של שיר



צפרדעים

ערוב

שחין

ברד

דבר

עושה  , אחת ממכות מצרים

"קווהקווהקווה "

מחלה שגורמת  , אחת מהמכות

.לכתמים אדומים על הגוף

גושים קפואים  , אחת מהמכות

.  שיורדים מהשמיים

מכה שפוגעת  , אחת מהמכות

כבשים  , פרות–בחלק מהחיות 

.וכן הלאה

הרסה את כל  , המכה הרביעית

.הצמחים ופגעה גם בבעלי החיים



משה

אהרון

יציאת מצרים

ורחץ
(נטילת ידיים)

.  הרגע בו יצאנו מעבדות לחירות

כדי לזכור אותו אנחנו קוראים  

.את ההגדה

,  אמו יוכבד הניחה אותו בתיבה

ולבסוף בת פרעה מצאה אותו  

.והוא גדל בארמון פרעה

.האח הבכור של משה ומרים

.  כך אנו דואגים שהידיים יהיו נקיות

בתקופה האחרונה מבקשים ממנו  

.לעשות את זה הרבה

כינים

כשיש לנו  , אחת ממכות מצרים

.אותן בראש הן גורמות לנו לגרד



ארבה

צלחת הסדר

מרור

פירמידות

ליל הסדר

בני  . הן גדולות ומשולשות

ישראל בנו אותן כשהיו עבדים  

.במצרים

אוכלת את  , אחת מהמכות

.הירקות והצמחים, השדות

היא עגולה וגדולה ויש בתוכה  

חזרת  , מרור, כרפס, זרוע, ביצה

.וחרוסת

טעמו  , הוא נמצא בקערת הפסח

מר ואוכלים אותו כדי לזכור כמה 

.מר ולא נעים היה לנו במצרים

ובו כל  , מקיימים אותו בערב

המשפחה יושבת סביב השולחן  

.וקוראת את ההגדה



חושך

אליהו הנביא

חציית ים סוף

גרמה  . אחת ממכות מצרים

.למצרים לא לראות כלום

אנחנו פותחים את  , בליל הסדר

משאירים לו  . הדלת ומחכים לו

.  כוס של יין

(  מקל)=משה היכה עם המוט 

.שלו והוא נחצה לשניים



זכויות יוצרים-קרדיטים 
 a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/flower">Flower>-פרחים קישוט •

vector created by grmarc -

•www.freepik.com</a>

:עשר המכות•

 a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/design">Design>-קערת הסדר •
vector created by freepik - www.freepik.com</a>

 a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/poster">Poster>-אליהו הנביא •
vector created by macrovector - www.freepik.com</a>

 a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/design">Design vector>-מצות •
created by freepik - www.freepik.com</a>

 a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/design">Design>-חציית ים סוף •
vector created by freepik - www.freepik.com</a>

-a href="https://www.freepik.com/free-photos>-יציאת מצרים •
vectors/background">Background vector created by freepik - www.freepik.com</a>

 a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background">Background>-כוס יין •
vector created by freepik - www.freepik.co'm</a>

 a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/school">School vector>-הגדה •
created by brgfx - www.freepik.com</a>

 a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/design">Design vector>-ליל הסדר •
created by freepik - www.freepik.com</a>

 a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/tree">Tree vector>-פירמידה •
created by freepik - www.freepik.com</a>

-a href="https://www.freepik.com/free-photos>-רקע פתיחה •
vectors/background">Background vector created by freepik - www.freepik.com</a>


