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 שוקולד של גיבורים

 

הגדרת המושג "גבורה" והרחבתו אל מעבר לדמויות הגיבורים המוכרות לילדים. חיבור  מטרת הפעילות:

 גיבור? הכובש את יצרו" והילדים למשפט: "איזה

 

  הציוד הנדרש:

 הסיפור על נתן ומטבעות הזהב )מצ"ב 

 על פי כמות הילדים בקבוצה -שוקולד 

 מרגרינה 

  גזורים בצורה עיגולדפי נחושת 

 כוסות חד פעמיות 

 עפרונות 

 סיר 

 

 

 הכנות מוקדמות:

 גוזרים מנייר הנחושת עיגולים לפי מספר הילדים.

 

לאחר קריאת הסיפור, מבררים אם מקריאים לילדים סיפור על דמי חנוכה )מצורף(.  מהלך הפעילות:

הילדים מיהו גיבור בעינהם? האם יונתן היה גיבור ולמה? ומבקשים מכל ילד לספר על מעשה גבורה 

  שעשה בעצמו.

ממיסים את השוקולד עם מרגרינה בתוך סיר.                                                                               -מכינים מטבעות שוקולד

                        כל ילד יקבל שני עיגולים )שהוכנו מראש( מנחושת , ועיפרון לחרוט איתו.                                                    

הילדים יחרטו על המטבע ציורים. כשיסיימו יניחו את העיגול בתוך כוס חד פעמית. לאחר מכן מקררים 

את השוקולד במקפיא או במקרר וכשהוא מוכן גוזרים את הכוס. חשוב לזכור לשים את הצד הבולט של 

 המטבע כלפי מעלה, כדי שבשוקולד יווצרו שקעים
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 מטבעות השוקולד של נתן

 בבית של נתן,ילד חמוד וקטן

 הדליקו אבא ואמא נרות חנוכה,

 בחנוכיה גדולה ויפה.

 הם אכלו סופגניה מתוקה ושרו שירים,

 ובסוף לפני השינה אבא נתן לנתן שישה מטבעות זהובים.

 

 כשנתן קם בבוקר הוא חשב וחשב, 

 מה יעשה עם הכסף הרב.

 נותלבסוף עלה במוחו רעיון לק

 שוקולד וסופגניות חמות ומתוקות

 

 ומיהר למכולת של חנן, התלבש נתן

 אבל בדרך למכולת ראה נתן, 

 חתול מילל, חתול קטנטן.

 נתן החליט להשתמש בשני מטבעות,

 בשביל לקנות לחתול גבינה לאכול וחלב לשתות.

 החתול מרוב שמחה הרים את זנבו, כאילו אמר תודה.

 

 ,מאחר לשיעור קריאהכשראה נתן שהוא כמעט 

 הוא עלה על אוטובוס גדול במהרה.

 הוא שילם לנהג שלושה מטבעות,

 עבר חמש תחנות,

 צלצל בפעמון כמו ילד גדול

 הגיע לבית הספר ונכנס בשער הכחול

 

 בבית הספר, כשהתיישב והקשיב בשיעור,

 ראה מעשה מאד חמור.

 רן שבר לדליה את העפרון,

 מה שנראה לדליה ממש אסון.

 נתן הושיט לדליה מטבע

 כדי שתקנה עפרון חדש בחנות של לאה.

 דליה אמרה לנתן תודה 
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 וכמעט שכחה את הצרה שקרתה.

 

 ר:נתן הכניס ידו לכיס וחשב מה

 שני מטבעות לחתול הקטן

 עוד שלושה לנהג הוא נתן

 לדליה נתן את המטבע האחרון כדי שהיא תקנה עפרון

 ועכשיו לא נותרו לו בכלל מטבעות 

 כדי לקנות שוקולד וסופגניות מתוקות.

 

 הגיע נתן לביתו קצת עצוב,

 וסיפר לאמא את הסיפור החשוב.

 אמא נתנה לנתן חיבוק ונשיקה ואמרה

 שהוא עשה מעשה חשוב ונפלא.

 

 בלילה האחרון של חג החנוכה

 הלכו ביחד כל המשפחה.

 אצל סבא הדליקו נרות ושרו שירים

 וסבא חילק מתנות לנכדים

 ה שמח ומאושר מאדנתן הי

 מפני שקיבל מסבא שוקולד וסופגניות מתוקות

 

 


