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 '4דף לימוד מס 

 -ולענות על השאלות  שיר את מה נשתנהמוזמנים ל

ילֹות ָכל ַהלֵּ ה מִּ ָלה ַהזֶּ ַתָנה ַהַליְׁ שְׁ  - ַמה נִּ

ה  ָלה ַהזֶׁ ץ ּוַמָצה, ַהַליְּ ִלין ָחמֵּ ילֹות ָאנּו אֹוכְּ ָכל ַהלֵּ בְּ  ?כֻּלֹו ַמָצה -שֶׁ

ִלין ילֹות ָאנּו אֹוכְּ ָכל ַהלֵּ בְּ ָרקֹות,  שֶׁ ָאר יְּ ה ָמרֹור -שְּ ָלה ַהזֶׁ  ?ַהַליְּ

ָחת,  ִביִלין ֲאִפילּו ַפַעם אֶׁ ין ָאנּו ַמטְּ ילֹות אֵּ ָכל ַהלֵּ בְּ ָעִמים -שֶׁ י פְּ תֵּ ה שְּ ָלה ַהזֶׁ  ?ַהַליְּ

ִבין,  סֻּ ין מְּ ִבין ּובֵּ ין יֹושְּ ִלין בֵּ ילֹות ָאנּו אֹוכְּ ָכל ַהלֵּ בְּ ה כָֻּלנּו מְּ  -שֶׁ ָלה ַהזֶׁ ִביןַהַליְּ  ?סֻּ

 

 מה נשתנה זהו פיוט שכל ילד מכיר ואוהב לשיר, אבל חשבתם פעם על המילים ולמה זה כך?

 האם אתם אוכלים מצה כל השנה? .1

 האם בליל הסדר לא אוכלים שאר ירקות עם המרור? .2
 למי נועד הפיוט הזה ומדוע? .3

 

 -קיראו את הפסוקים 

אֹמר  ָך ַבּיֹום ַההּוא לֵּ ִבנְּ ָת לְּ ִהַגדְּ ה ָעָשה  וְּ ָרִים ה'ַבֲעבּור זֶׁ אִתי ִמִמצְּ צֵּ זִ   ט  :ִלי בְּ ָך ּולְּ אֹות ַעל ָידְּ ָך לְּ ָהָיה לְּ ָכרֹון וְּ

יֶׁה תֹוַרת  ַמַען ִתהְּ יָך לְּ ינֶׁ ין עֵּ ָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך  ה'בֵּ ִפיָך ִכי בְּ ָרִים ה'בְּ ָקה ַהזֹאת   י : ִמִמצְּ ת ַהחֻּ ָת אֶׁ ָשַמרְּ וְּ

מֹוֲעָדּה ִמָּיִמים ָיִמיָמה  :לְּ

ק ָיד הֹוִציָאנּו  יד ֹחזֶׁ ָליו בְּ ָת אֵּ ָאַמרְּ אֹמר ַמה זֹאת וְּ ָך ָמָחר לֵּ ָך ִבנְּ ָאלְּ ָהָיה ִכי ִישְּ ית ֲעָבִדים ה'וְּ ַרִים ִמבֵּ  :ִמִמצְּ

 

 סח לפי הפסוקים?. מה המטרה של פ4     

 לאחר שקראת והבנתם את מטרת שולחן הסדר, מה הבנתם לגבי השיר של 'מה נשתנה'? .5     

  

 שארו ערים.ימה נשתנה זהו שיר שנועד לכך שהילדים ישימו לב שיש משהו מיוחד וי

 איזה דברים היו משאירים אתכם ערים וסקרנים?
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