
ለሃኑካህ! የካርድ ጨዋታ ለመላው ቤተሰብ  

እንጀምር: 
• ካርዶቹን ከፓጃማ (Pajama) ቤተ መፃህፍት ድህረ ገጽ (አገናኝ) ያትሙ።
• የታተሙትን ካርዶች ቆርጠው ያውጡ።
• መመሪያዎቹን ወደታች በማድፋት ክምር ውስጥ ያስቀምጧቸው። 

ለመጫወት ዝግጁ ነዎት?
• እያንዳንዱ ተጫዋች አንድ ካርድ ይወስዳል
• መመሪያዎቹን ያንብቡና እነሱን ለማድረግ ይሞክሩ
• መልሱን ካላወቁ፣ ሁሉም ሰው ሊረዱዎት ይችላሉ!

መቼ ይጫወታሉ? 
በሃኑካህ ላይ!
አንደኛው መንገድ ይኸውና፦ ሻማዎቹን ከመለኮስዎ በፊት ወይም በኋላ 
በእያንዳንዱ የሃኑካህ ቀን 1 ወይም 2 ካርዶችን ይውሰዱ እና ካርዱ የሚለውን 
ያድርጉ።



ሁላችንም መቃብያን ነን!
አሸንፈዋል! ለመቃብያን በደስታ ይጩኹ!
የመቃቢን ባንዲራ ከፍ ያድርጉ እና በቤቱ 

ውስጥ የድል ጉዞ ይሂዱ።

የመቃቢ ባንዲራ እርስዎ የሰሩት ነገር፣ 

የጨርቅ ቁራጭ፣ ወይም ምናባዊ ባንዲራ 

ሊሆን ይችላል።

ጨለማን እናስወግደዋለን!
ያንን የምናደርገው እንዴት ነው? 
የእጅ ባትሪ ወይም ትንሽ መብራት ያብሩ፣ እና 

ጨለማውን ከቤቱ ያስወግዱት።

ወደ የት ወጣ? በመስኮቱ በኩል? ወይም 

ምናልባት ወደ ሌላ ቦታ?

መቅረዝ አለኝ

መቅረዝ (Menorah) ይስሩ። ሁሉችሁም 

ባንድነት በቆመው፣ ወይም መቅረዝ ቅርጽ 

ለመሥራት ከሚያገለግሉ ዕቃዎች፣ አንድ 

መሆን ይችላሉ።

ፎቶ ማንሳት እና ማጋራትዎን አይርሱ!

በዘይት ምን ማድረግ እንችላለን?
መቅረዝ እናበራለን!
ሌላስ ምን? 

በዘይት ማድረግ የምንችላቸውን 3 ነገሮችን 

ይዘርዝሩ።

8 ምንን እንደሚወክል ማን ያውቃል?
በሃኑካህ ላይ የምናበራቸው 8 ሻማዎች።

8 ተመሳሳይ እቃዎችን ይሰብስቡ፦ 

ለምሳሌ፦ 8 ማንኪያዎች፣ 8 አሻንጉሊቶች፣ 

8 ማግኔቶች፣ ወይም 8 የፈለጉትን ሌላ 

ማንኛውንም እቃ።

እኔ ማን ነኝ እናም ስሜ ማን ይባላል

ከሃኑካህ ጋር የተገናኘ ትንሽ በእንቅስቃሴ 

የሚታይ አስቂኝ ጭውውት ያዘጋጁ። 

እርስዎ ማን ወይም ምን እንደሆኑ ሁሉም 

ሰው መገመት አለበት።

ዶናት ነዎት? ትንሽ ሻማ ነዎት? ወይም 

ምናልባት "ሴቪቨን" ሊሆኑ ይችላሉ?

ምን አይነት "sufganiyah" (ዶናት) 
ነዎት?
ምን አይነት ዶናት እንደሆኑ ለመግለጽ ተራ 

ይጠብቁ፦

ትልቅ ወይስ ትንሽ? ሙላት አለዎት? 
ከአትክልት ነው የተሰሩት? እንደ "latke" 
ዓይነት ጣዕም አለዎት? አስገራሚ ነገር 

እየደበቁ ነው ወይ?

ስለ ሃኑካህ ሁሉንም ነገር ያውቃሉ?
በአንድ እግርዎ ይቁሙና ከሃኑካህ በዓል ጋር 

የተያያዙ 4 የነገሮችን ስም ይጥቀሱ።

ጨለማ እና ብርሃን

የብርሃን ተቃራኒው ምንድን ነው? ጨለማ።

የሙቅ ተቃራኒው ምንድን ነው?
የጣፋጭ ተቃራኒው ምንድን ነው?
የመቃብያን ተቃራኒ ምንድን ነው?
እናም የ "እዚህ" ተቃራኒ ምንድን ነው?



ስሜ "ኦሪ (Ori)" ነው

“ብርሃን” ከሚለው ቃል ጋር የሚዛመዱ 

ብዙ ስሞች አሉ።

"ኦሪ" የሚለውን ስም ያውቃሉ?
ከብርሃን ጋር የተያያዙ 3 ተጨማሪ ስሞችን 

ይዘርዝሩ።

ላትክስ (latkes) እንሥራ!
ለመስራት ምን ማድረግ ያስፈልገናል?
ለሁሉም ሰው የድንች ፓን ኬኮች 

(latkes) ለማዘጋጀት እያንዳንዱን 

የሥራውን ክፍል ማን እንደሚሰራ ይወስኑ። 

እቃ መግዛቱ ላይ የሚሠራው ማነው? 
ንጥረ ነገሮቹን የሚደባልቀው ማነው?  

ድብልቁን ወደ ትክክለኛው ቅርጽ 

የሚሰራው ማነው? የሚጠበሰው ማነው?  

እና ...የሚበላው ማነው?
በመስመር ላይ ቆመው ላትክስን እንዴት 

እንደሚሠሩ ይግለፁ።

እምምም… የሚጣፍጡ ይመስላሉ?  

ወደ ኩሽና እንሂድ እና እውነተኛዎችን እንሥራ!

በ25ኛው ቀን ላይ ቆሙ

በኪስሌቭ (Kislev) ወር በ 25ኛው ቀን ላይ 

መቃብያን ካሸነፉ በኋላ፣ ለማረፍ ቆሙ።

ባንድነት ለማረፍ ካምፕ አዘጋጁ።

ካምፕዎን ጥሩ የማረፊያ ቦታ ለማድረግ ብርድ 

ልብስ፣ ትራስ፣ ለስላሳ እንስሳት እና ሌሎች 

ነገሮችን መሰብሰብ ይችላሉ።

ጥቂቶች በብዙዎች ላይ

በጣም ጥቂት መቃብያን እንደነበሩ 

እናውቃለን፣ ነገር ግን ብዙ እና ብዙ 

ግሪኮች።

ያንን “ትንሽ ብርሃን” በ “ትልቅ ጨለማ” 

ላይ እንጠራዋለን። የምናከብረው ያንን 

ነው።

በጣም ትንሽ ምን አለዎት? በጣም ብዙ 

ምን አለዎት?
ነገሮች፣ ወይም ፈገግታዎች፣ ወይም ማቀፍ፣ 

ቀልዶች ወይም ህልምች ሊሆኑ ይችላሉ።

የሃኑካህ አስገራሚ ነገር

የሃኑካህ የ"ሴቪቨን" ስጦታ ተቀብለዋል 

እናም በውስጡ፣ አንድ አስገራሚ ነገር አለ።

እዚያ ውስጥ ምን ዓይነት አስገራሚ ነገር 

ሊኖር ይችላል?
በውስጡ ሊሆን ይችላል ብለው የሚያስቡትን 

አስገራሚ ነገር ለመግለጽ ተራ ይጠብቁ። 

“ሴቪቨን”ን ያሽከርክሩ፣ ያሽከርክሩ

ያሽከርክሩትና እስኪቆም ድረስ ይጠብቁ

 N ለ ነሺካ (Neshika)፣ መሳም – נ

(ማንን ይስማሉ?)

 G ለ ጊልጉል (Gilgul)፣ ሮሊ-ፖሊ – ג

(roly-poly) ይስሩ

 H ለ ሃሊቻ (Halicha)፣ ትንሽ የእግር – ה

ጉዞ ይሂዱ

 P ለ ፓርትዞፍ (Partzoof)፣ አስቂኝ – פ

ፊት ይስሩ

እንዴት ያለ ተአምር ነው!
ያሽከርክሩና “እኩለ ቀን (noon)” 

በሚለው ፊደል ላይ ያቁሙ

ይህ ፊደል “ኔስ (Ness)” ማለት ሲሆን 

ትርጉሙም “ተአምር” ማለት ነው።

በ N ፊደል የሚጀምር ምን ያህል ነገሮች 

ሊያስቡ ይችላሉ?
ምናልባት ባንድነት በ S ፊደል የሚበቁ ቃላትን 

ማግኘት ይችላሉ?

ብርሃን፣ ብርሃን አለን!
መብራቶቹን ያጥፉ እና ክፍሉን ጨለማ 

ያድርጉት።

አንድ ሰው መብራቱን መልሶ እስኪያበራ ድረስ 

በአካበቢው ይራመዱ።

ከእናንተ መካከል አንዱ ሰው መብራቱን ወይም 

የእጅ ባትሪውን በእያንዳንዱ ላይ ማብራት 

አለበት።

መብራቱ ሲበራ፣ በትክክል ባሉበት ቦታ ይቁሙ 

እና ደስታን የሚያሳይ እንቅስቃሴ ያድርጉ! 

ዛሬ ስንት ሻማዎችን እናበራለን?
ሻማዎችን፣ ቀለሞችን ወይም ብዙ ያለዎትን 

ማንኛውንም ነገር ይዘው ይምጡ።

ከእናንተ አንዱ አንዱን ሻማ "ያበራ" 

ያስመስላል። የሚቀጥለው ሰው ተመሳሳይ 

ነገር ያደርጋል።

እናም ይቀጥላል።

በእያንዳንዱ ጊዜ፣ ሌላ "ሻማ" ይጨመራል።

8 ላይ ደርሰዋል?



"ሴቪቨን (sevivon)" ያሽከርክሩት 
ያሽከርክሩት ያሽከርክሩት!
እንደ “ሴቪቨን (እሽክርክሪት)” ዙሪያውን 

ይሽከርከሩ።

“ፔህ (peh)” የሚለው ፊደል ላይ ይቁሙ።

በሴቪቨን ላይ ያለው ፊደል “ፖህ (poh)” 

ለሚለው ቃል የቆመ ሲሆን ትርጉሙም 

“እዚህ” ማለት ነው።

እዚህ ክፍል ውስጥ ምን አለ?
በ "P" ፊደል የሚጀምር የምታዩትን የብዙ 

ነገሮች ስም ባንድነት ይጥሩ።

ሃኑካህን ለማክበር አብረን እንዘምር!
2 የሃኑካህ መዝሙሮችን ይምረጡ።

ባንድነት ይዘምሩዋቸው።

ለአንዱ እንቅስቃሴዎችን ወይም ዳንስ ያዘጋጁ።

ይዘምሩ እና ይደንሱ!

በጣም ትልቅ ተአምር

እንደ “ሴቪቨን” ይሽከርከሩ ወይም 

እውነተኛውን ያሽከርክሩ።

"ጂሜል (Gimmel)" የሚለው ፊደል  

ላይ ያቁሙ።

ይህ ፊደል “ጋዶል (Gadol)” የሚለውን ቃል 

ይወክላል ትርጉሙም “ትልቅ”  

ማለት ነው። 

ትልቅ ምንድን ነው፣ እና ትንሽ ምንድን ነው? 

በቤቱ ውስጥ ያሉ አንዳንድ በጣም ትልልቅ 

ነገሮችን ይዘርዝሩ።

ምናልባት ሶፋው? ማቀዝቀዣው? እና 

ምናልባት አብራችሁ በማክበር ደስታችሁ ሊሆን 

ይችላል?

እያንዳንዱ ሰው ትናንሽ ሻማ ነው!
እንደ ሻማ ነበልባል በሚመስል ቅርጽ አድርገው 

እጆችዎን በራስዎ ላይ ያስቀምጡ።

በአንድ ረድፍ ይቁሙ።

ከሻማ ወደ ሻማ ያበሩዋቸው።

ይመልከቱ! 
ባንድነት ትልቅ ብሩህ ብርሃን ናችሁ።

ትኩስ ዘይት ወይም ቀዝቃዛ ዘይት?
በክፍሉ መሃል ላይ ክር ወይም ገመድ 

ያስቀምጡ።

በገመዱ ላይ ከጎን ወደ ጎን ይዝለሉ። 

አንደኛው የገመድ ጎን “ትኩስ ዘይት” ሲሆን 

ሌላኛው ደግሞ “ቀዝቃዛ ዘይት” ነው።

ከእናንተ መካከል አንዱ በየትኛው የገመድ 

ጎን ላይ መሆን እንዳለበት ይወስናል።

ያ ሰው በሚጠራው መሰረት ይዝለሉ!
ጥንቃቄ! ትኩስ ዘይት በእርግጥ፣ በእርግጥ 

አደገኛ ሊሆን ይችላል!

ትንሽዋ የዘይት ጆግ የት አለች?
አንድ ትንሽ ጆግ ይምረጡ (ለምሳሌ፦ ኩባያ 

ወይም ተመሳሳይ ዕቃ)።

ከእናንተ አንዱ “ጆጉን” ይደብቃል።

ሌሎቻችሁ በሙሉ ሃሽሞናኢም 

(Hashmona’im) ናችሁ፣ እና እሱን 

መፈለግ አለባችሁ!
ይጠንቀቁ! ያንን ሜኖራህ (Menorah) 
ለማብራት ያንን ዘይት እንፈልጋለን!


