
በአንድ እግርህ ቁምና ከፋሲካ ጋር ስለ 

ተያያዙ አምስት ነገሮች ተርክ። 

ከቀሪ ታዳሚዎች እርዳታ መጠየቅ 

ትችላለህ።

ጨዋታው ለፋሲካ ሌሊት ለሁሉም ቤተሰብ የሚሆን ነው።

መመርያዎቹ የተቀመሩት በወንድ አንቀጽ ቢሆንም ለሁለቱ ጾታዎች ያገለግላሉ።

በሁሉም የፋሲካ ሌሊት ደረጃዎች የጨዋታውን ዙር ማቆምና ማስተካከል ይቻላል።

የጨዋታው ሂደት

 ጽሑፉ ወደ ታች እንደተዘቀዘቀ ጥቅሎቹን ማስቀመጥ፤

 ማንኛውም ተሳታፊ ተራው ሲደርስ ካርዱን ከማስቀመጫው በመምዘዝ ካርዱ ላይ የተቀመጠውን ተግባር ይፈጽማል፤

 ተግባሩን ከሌሎች ታዳሚዎች ጋር  ማካሄድ ተፈላጊ፣ የሚገባና የሚመከር ነው

ፋሲካ ማን ያውቃል? ፦ የፋሲካ ሌሊት የካርዶች ጨዋታ

አንተ ሙሴን በቅርጫት ውስጥ 

ለመጎብኘት የመጣህ ወፍ ነህ! 

ከሙሴ ጋር ስለነበረህ ቆይታ ለታዳሚዎች 

ተርክ። መብረርና እንደ ወፍ መዘመር 

ትችላለህ።

ከግብጽ ስለመውጣት!

ለመንገድ ስትወጣ የምትይዛቸው ሦስት 

ነገሮች ምን ምን ናቸው?

ለሕይዎት!

በፋሲካ አራት ጽዋዎች  ይጠጣሉ።

ማንን ለማክበር ጽዋን ታነሳለህ?

ከግብጽ ስለመውጣት!

የትኛውን የሚያበረታ መዝሙር 

በመንገድ ትዘምራለህ? 

ከታዳሚው ጋር አብረህ ዘምረው።

ፋሲካ የጸደይ በዓል ነው!

እንደ ንብ ጥዝዝ እያልክ በታዳሚዎች 

መሃል ብረር።



እዚህ ማን ነው እንቁራሪት?

በእንቁራሪቶች መቅሰፍት እንደነበረው 

እንቁራሪት ዝለል። 

ከታዳሚዎች ማን ነው ካንተ ጋር መዝለል 

የሚችለው?

መራራ ቅጠል ለመብላት ትወዳለህ?

ታዳሚዎችህን በዓለም ላይ እንደ መራራ 

ቅጠል የሚጥም እንደሌለ ለማሳመን 

ሞክር!

ለምን ጥያቄዎች?

ከጠረጴዛው ያለን አንድ እቃ ወይም 

ምግብ ያዝና እስከምትችለው ድረስ 

ጥያቄዎችን ጠይቅ፤ ታዳሚዎችም 

ተጨማሪ ጥያቄዎችን እንዲጠይቁ 

ለምን።

አንድን ማን ያውቃል…

ሁለትንስ? ሦስትንስ?

የተወሰኑ ጠረጴዛ ዙርያ የተቀመጡ 

ሰዎችን ቁጠር።

ከታዳሚዎች ለዚህ ጥያቄ ምላሾችን 

ሰብስብ፤

ከቀደሙት የፋሲካ ሌሊቶች የዘንድሮው 

በምን ይለያል?

ማለፍ ታውቃላችሁ?

በፋሲካ የዝግጅት ጠረጴዛው ዙርያ 

ታላላቅ እርምጃዎችን እየተራመድክ 

ሦስት ጊዜ ዙረው።

ከግብጽ ለመውጣት ትቸኩላላችሁ?

በቅጽበት ከባርነት ወደ አርነት 

ለመውጣት የሚፋጠንን ሰው ወክለህ 

አሳይ፦

ምንድን ነው የሚለው?

ምንድን ነው የሚያደርገው?

ጸደይም ደረሰ፦ ፋሲካ መጣ!

የፋሲካ ወይም የጸደይ መዝሙር ዘምር፤ 

ታዳሚዎችህንም አብረው እንዲዘምሩ 

አድርግ።

አቤት ጨለማ...!

የጨለማውን መቅሰፍት ወክለህ አሳይ፦

ምን ታያለህ? 

በመንገድ ምን ገጠመህ?



በረዶ ግብጽ ላይ ወረደ።

በዚህ በጣም ብዙ በሆነ በረዶ ምን 

ማድረግ እንደሚቻል አስተያየት ስጥ።

ወደፊት፦ መንገድ እየወጣን ነው!

በታላቅ ኃይል ከግብጽ የሚወጡትን 

የእስራኤል ልጆች አበረታታ!

ሦስትን ማን ያውቃል?

የዝግጅቱ ጠረጴዛ ላይ ሦስት ጊዜ 

የሚገኝን እቃ ፈልግ።

የእንስሳት መንጋ መንገድ ላይ ይንጋጋል!

“ሐድ ጋድያ” ከሚባለው መዝሙር 

ውስጥ የጠቦትን ግልግል፣ የድመትን፣ 

የውሻንና የበሬን ድምጽ አሰማ።

የፋሲካ ቂጣ ወጣ!

ዳቦው አለመነፋቱ ምንም ማለት 

እንዳልሆነ የእስራኤል ልጆችን አሳምን። 

ቂጣዎች ይመረጣሉ!

ቅማል መቅሰፍት ነው!

የቅማልን መቅሰፍት አሳይ፦ የት 

ያሳክክሃል፤ ምንስ ታደርጋለህ?

በመንገድ ምን እንበላለን?

ፍጠንና ከግብጽ ለመውጫ እንዴት 

አድርጎ ሊጡን መለወስ እንደሚቻል 

አሳይ።

“ሁላችንም አዋቂዎች፣ ሁላችንም 

ብልሃተኞች ነን”፦ 

አንተ በምን አዋቂ እንደሆንክ 

ታዳሚዎች እንዲተርኩልህ ጠይቅ።

መምህራችን ጋምሊኤል በፋሲካ ሦስት 

ነገሮችን ማለት ይገባል ይላል፦ “ፋሲካ፣ 

ቂጣና መራራ ቅጠል”።

እነዚህን ቃላት ማለትም “ፋሲካ፣ ቂጣና 

መራራ ቅጠል” እየዘመርክ ተወዛወዝ።



በፋሲካ ምን ትወዳላችሁ?

ታዳሚዎችን አሳትፍ፤ በፋሲካ በዓል 

በጣም የሚወዱት ምን እንደሆነ 

እንዲተርኩ አበረታታቸው።

ሚርያም ሙሴን በቅርጫት ሳለ 

ትጠብቀዋለች። እንዳይሰለቸው ምን 

ዓይነት ታሪክ ልትነግረው ይገባል?

ጥዝ ጥዝ ጥዝ ጥዝዝዝዝዝ…

ከፋሲካ መዝሙሮች መካከል አንዱን 

ቀንጨብ በማድረግ እንደ ንብ 

እያነበነብክ ታዳሚዎችህን መዝሙሩን 

እንዲለዩ ጠይቅ።

ከባድ ስራ ስለመስራት?

በእይታህ “ከባድ ስራ” ብለህ 

ስለምታስበውና ልትሰራው የማትወደው 

ስራ ወይም ተግባር ተርክ።

ባርያዎች ነበርን...

ጡብ እየገነባህ ግንባታ ጀምር...

አትቆጭ! ከትንሽ ቆይታ በኋላ የአርነት 

ልጆች እንሆናለን፤ ከግብጽም እንወጣለን!

እስከቻልከው ድረስ በሃሳብህ ሳለው።

ከትንሽ ቆይታ በኋላ ወደ ቀይ ባህር 

ልንደርስ ነው!

ለበለጠ ደህንነት ዋና ተለማመድ።


