
הורים יקרים,

חודש ניסן מגיע ומביא עימו התחדשות, חגיגיות ופריחה. עם חילופי 
העונות הטבע מתעורר ואווירת חג מורגשת בכל מקום. השיר חוגג את 

האביב ואת ההתרגשות לקראת חג הפסח במשפחה ובעם.  

חג האביב

חג הפסח נקרא גם חג האביב. באביב הטבע פורח ומלבלב, החקלאים 
מתחילים לקצור את התבואה ונראה כאילו הטבע כולו נולד מחדש. אין 

עונה מתאימה מהאביב לחוג בה את חג הפסח, המסמל את לידתו של 
העם היוצא לחירות ולדרור. חג אביב שמח!

קריאה נעימה ופעילות מהנה!

Копию этих страниц на русском языкe можно найти в русской 
части нашего сайта www.splk.org.il

הצעות לפעילות בחיק המשפחה

האם ילדיכם יכולים למצוא באיורים 
את סימני חג הפסח? תוכלו לבקש מהם 

להצביע על ארבע הכוסות, המצה, ההגדה 
של פסח והיין. אפשר גם לחפש באיורים 
רמזים לבוא האביב - הבגדים הקצרים, 

הפריחה והשמיים הבהירים.  

האם אתם מכירים את הלחן של השיר? 
תוכלו לשיר ביחד ולרקוד במעגל. 

עונת האביב מזמינה אותנו לצאת החוצה 
וליהנות מהטבע. איפה אתם אוהבים 

לטייל? תוכלו לקחת איתכם את הספר, 
לצאת לטיול בסביבת הבית ולחפש יחד 

את סימני חג האביב. 

תוכלו להכין יחד 'משקפת אביב' ולהביט 
דרכה סביב סביב. מקשטים שני גלילי 
נייר טואלט ריקים במדבקות ובצבעים 

ומדביקים אותם זה לזה לאורכם. מה אתם 
רואים דרך המשקפת?

מה נשתנה בבית שלכם לקראת חג הפסח? 
גם ילדים צעירים יכולים להשתתף 

בהכנות לחג ובליל הסדר עצמו. כדאי 
להזמין אותם לעזור לערוך את שולחן 
החג, לשיר שירי חג, לשאול את ארבע 
הקושיות, וכמובן לחפש את האפיקומן!

דתיה בן דור כתבה שירים וסיפורים רבים 
ואהובים לגיל הרך. כדאי לחפש אותם 
בבית או בספרייה ולקרוא אותם יחד.

דתיה בן דור 

נולדה בשנת 1944 באלכסנדריה שבמצרים 
ועלתה לארץ בגיל שנה. בראשית דרכה 

המקצועית עסקה בחינוך מוזיקלי, וכתבה 
תסריטים ושירים לתוכניות טלוויזיה רבות 

לגיל הרך: 'פרפר נחמד', 'רחוב סומסום' 
ועוד. רבים משיריה לפעוטות וספריה 

לילדים ידועים ואהובים, כגון 'אני תמיד 
נשאר אני', 'דגדוגים', 'אותיות מפטפטות', 

ו'ככה זה בעברית'. דתיה בן דור זכתה 
באותות הוקרה על תרומתה לספרות 

הילדים, בהם פרס אקו"ם ופרס ביאליק 
למפעל חיים בספרות ילדים.


