קואה קואה
הוראות קיפול
.1

הניחו את הדף כשצידו הריק
פונה למעלה .קפלו את
הדף לחצי ופתחו ,ושוב
לחצי הנגדי ופתחו

.3

כך יראה הנייר שלכם
בשלב זה

.5

.7

שוב קפלו את הפינות
לכוון מרכז הדף

קפלו את הריבוע לחצי
לאורכו ,והכניסו את האצבעות
מתחת ללשוניות המשולשות

.2

קפלו את כל פינות הדף
כלפי מעלה

.4

הפכו את הנייר כך
שהפינות שקיפלתם למרכז
יהיו כעת למטה

.6

.8

כך יראה הנייר שלכם
בשלב זה

הזיזו אצבעות להפעלה
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5

בחג הפסח
אנחנו עוזרים לכל
מי שצריך .למי היית
רוצה לעזור ואיך.

6

ציין כמה שיותר
חיות שמופיעות
בהגדה )אפשר
להיעזר בבני המשפחה(.

שיר את
”מה נשתנה“
כשאתה קופץ
על רגל אחת

השיר ”דיינו“
שבהגדה הוא שיר
תודה .על מה ולמי
אתה רוצה לומר
תודה?

איזה מכה!
הצג בפנטומימה
את אחת המכות.
האם בני המשפחה
זיהו מה המכה?

פרעה לא מוכן
לשחרר את בני
ישראל! מה אתה לא
מוכן בשום פנים
ואופן לעשות?
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7

8

הגיע הזמן
לצאת ממצרים,
ובחיפזון .רוץ בין כל חדרי
הבית בחזרה לשולחן
הסדר .מהר!

כרגע חצית את ים
סוף! יצאת לחופשי!
בחר בן משפחה ורקדו
יחד את רקוד השמחה
שלכם
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ארבעה בנים.
ספר לכולם מה
שלומך ארבע פעמים,
פעם אחת כמו הבן
החכם ,פעם כמו
הרשע ,כמו
התם וכמו זה
שאינו יודע
לשאול.

אתה משה
רבינו! נסה לשכנע,
בדרך שלך ,את פרעה
לתת לבני ישראל
לצאת ממצרים.

מכת חושך.
בחר בן משפחה,
עצום עיניים חזק
ונסה להגיע אליו
ולתת לו חיבוק.
לא להציץ!

מוציא מצה:
ספר לכולם למה
אוכלים מצה בפסח
בלי להשתמש
במילים :מצה ,משה,
פרעה ,מצרים.

בני ישראל לא
הספיקו לאפות
לחם ,יצאו להם מצות
ספר את סיפור
יציאת מצרים בחצי
דקה .הספקת?

3
מרור יכול גם
להיות מצחיק:
אמור מהר וברצף
שש פעמים:
”מרור מריר מירמר
מר מור“

7
8

מה נשתנה:
כולם עוצמים עיניים
ואתה מוריד משהו
משולחן הסדר.
מי הצליח לגלות
מה חסר?

ספר את סיפור
יציאת מצרים
מנקודת המבט
של הצפרדעים.

