
משאבי למידה מהנים
לחג השבועות

https://www.jewishinteractive.org/


סקירת חג השבועות

תארו לעצמכם להיות בהר סיני לפני 3300 שנה.
חז"ל אומרים שכל העולם רעד בזמן תקיעת השופר. רעמים 

וברקים מילאו את שמים ואחריהם 'שתיקה רועמת' או אז:
”אני ה' האלוקים שלך...". 

בואו לחקור את חג השבועות ומנהגי החג עם Ji. זהו זמן נהדר 
לחלוק קצת לימוד תורה בחיק המשפחה ולתת לעולם 

הדיגיטלי לפתוח כמה דלתות חדשות ותובנות לך ולמשפחתך.

 Ji כאן בשבילכם כדי לעזור וללמד את חג השבועות בצורה מעניינת וכיפית!

יש לנו אוסף נפלא של אפליקציות, משחקים, ושיעורים שנוצרו על ידי מורים מומחים מסביב 
לעולם. גם אתם תוכלו ליצור משחקים משלכם עם ערכות היצירה הנפלאות שלנו לשבועות, 

ולשתף אותם עם העולם.
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תיקון ליל שבועות הוא מנהג מבוסס היטב ללימוד תורה כל הלילה בלילה הראשון 
של חג השבועות. הנה משחק נהדר לילדים צעירים כדי ללמוד על תפילת ה״שמע״: 

Bedtime Shema for Jewish Children

נהוג לאכול לפחות ארוחה חלבית אחת בשבועות

אנו קוראים את מגילת רות ביום השני של חג 
השבועות, לפני קריאת התורה. תוכלו לקבל 

את טקסט המגילה ב Sefaria.com כאן.
גם Ji Tap וגם Ji Studio מאפשרים גישה 

לטקסט של מגילת רות. בנוסף תוכלו ליצור
משחקים נפלאים עם ערכות היצירה שלנו 

בJi Tap בנושא מגילת רות.

תיקון ליל שבועות

ארוחה חלבית

מגילת רות

כדי להתכונן לחג השבועות, בקרו במודול 
"שבת בעשרת הדברות" באפליקציית "שבת 

אינטראקטיב" אותה ניתן להוריד למחשב.
 

המודול כולל:
• מדריך למחנכים

• מצגת למחנך 
• דף עבודה

עשרת הדיברות

מנהגי שבועות
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Ji Studio כולל משאבים עשירים שהתלמידים שלך יוכלו להשתמש בהם לחג השבועות. 
גישה מלאה לטקסט של מגילת רות (בעברית) שחזרו את מעמד הר סיני, עצבו את הלוחות 

שלכם עם עשרת הדיברות, וצרו סלי ביכורים לשבועות.
לקבלת רעיונות נוספים לשימוש ב- Ji Studio לחג השבועות, לחצו כאן.

Ji Studioמשאבים לשבועות ב
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ישנם שלושה שמות תנ"כיים לחג השבועות. תוכלו להשתמש ב- Ji Tap או ב- Ji Studio, כדי לחפש פסוקים עם השמות השונים 

בתנ"ך, ולהעתיק אותם- כל אחד על שקופית חדשה:

• חג השבועות (בשמות כ"ד: כב), (דברים ט"ז: ט-י)- השתמשו בתמונות של שבוע ושבועות בין פסח לשבועות

• חג הקציר (בשמות- כ״ג: ט"ז)-השתמשו בתמונות של הקציר

 • חג הביכורים (במדבר כ״ח: כ״ו). השתמשו בתמונות של שבעת המינים,פירות ובית המקדש

השתמשו במדבקות וברקעים בערכות יצירת חג השבועות כדי להמחיש את המשמעות של כל פסוק וטקסט. תוכלו לעצב משחק 

ב Ji Tap עם שלוש פעילויות שונות, או שלוש כרזות, סיפורים או פוסטרים בJi Studio. השתמשו בכלי הצביעה כדי להדגיש את 

השם של שבועות בכל טקסט.

1. שלושה שמות לשבועות

הביטו בטקסט של מתן תורה בשמות י"ט: ט"ז-כ"ה. התמקדו בסיפור.

מה באמת קרה, צעד אחר צעד? צרו משחק ב Ji Tap על האירועים הדרמטיים שקרו במעמד הר סיני:

1. מצא את ערכת היצירה של "עשרת הדיברות"

2. בחר כל רקע של הר סיני

3. הוסיפו מדבקות על ההר המראים אירוע שקרה שם

4. מצא את הפסוק המתאר את האירוע ושימו אותו בפינה הימנית העליונה של השקופית

5. הקליטו את ההסבר שלכם לטקסט כדי להפוך את המילים למדוברות וברורות

6. הקליטו אפקטים קוליים!

7. מדבקות לדוגמה:

• משה

• רעם וברק

• שופר

• כהנים

• עשרת הדיברות (הלוחות)

• אנשים הנראים מלאי פחד

• ענן

סדרו לפי הסדר:

1. ביום השלישי היה רעם וברק

2. קול השופר מתחזק

3. האנשים מפחדים

4. משה עוזב את המחנה כדי "לפגוש" את הקב"ה

5. העם עומד למרגלות ההר

6. הנוכחות של הקב"ה יורד על ההר

7. משה עולה במעלה ההר

8. הקב"ה אומר למשה לרדת ולהזהיר את האנשים לא לעלות על ההר.

9. כהנים אשר נמצאים מעט יותר במעלה ההר גם לא מורשים לעלות על ההר

10. משה יורד ומזהיר את העם ואת הכוהנים

11. מתן הדיברות בעשרת הדיברות.

2. שחזור מעמד הר סיני

הצעה לפעילויות
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לילדים בכל הגילאים!

המשחק הזה ילמד את הילדים כל 
מה שצריך לדעת על חג השבועות. 

החל מהתאריך בו אנו חוגגים, סיפור 
מתן התורה, עשרת הדברות ועד 

מנהגי חג השבועות - משחק זה כולל 
את כל המידע.

הכל על חג השבועות:

לילדים בכל הגילאים!

משחק מאתגר ומהנה של חשיבה
ראו על כמה שאלות תוכלו לענות

לפני שיסתיים לכם הזמן!

חידון שבועות:

לילדים בגילאי 11 ומעלה.

במשחק זה חג השבועות ולימוד 
מקצועות הליבה נפגשים! תוכלו 

ללמוד הכל על חג השבועות, ליצור 
גלידה ולשלב חשיבה מדעית תוך 

כדי. משחק מלא כיף!

:J-STEM שבועות

Ji Tap משחקי שבועות ב
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https://jitap.net/activities/g50z/play/
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 Ji Tap בתור הורים או מורים, תוכלו להתאים את כל המשחקים על
או ליצור משחק חדש מההתחלה באמצעות ממשק אינטואיטיבי. 

פעילות כייפית בכיתה או במשפחה ולתרום להבנת הילדים שלך על 
לימודי יהדות בעוד הם עובדים בצוות ביצירתיות ותורמים לקהילה 

.Ji Tap היהודית ההולכת וגדלה ב

הורידו את Ji Tap ותנו ללמידה על שבועות להתחיל 
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