
 

 

 

 e Are Obligated To Give ThanksWְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחּיִבים ְלהֹודֹות ...

(The Hebrew activity is followed by the English version) 

 

 

 , על הטיפול בבני ישראל. ההגדה רצופה מתחילתה ועד סופה בהודיה על יציאת מצרים

 מופנים לאלוהים.על פי המסורת, כל שבחי ההלל 

 מה תחושותיכם למקרא ברכות תודה אלה? -שוחחו בכיתה 

 למי עוד נרצה להביע תודה בסדר פסח הזה? על מה?

 הלל מקבוצה לקבוצה, בכיתה התאומה:  

, על קבוצה תכין הלל לקבוצה התאומה, )על מה אני מודה תלמידים.ות 3-4התחלקו לקבוצות בנות 

 לכיתהתכננו בקבוצות קטנות כיצד להגיש את ברכת הלל ותודה לקבוצה, לתאומות, לקשר...( 

  מוהצטל, או Zoomאו בסירטון ערוך של שיחת  Flipgridהקליטו את הברכות על גבי  .התאומה

 את הכיתה התאומה בברכה.  ושתפו כשאתם מחזיקים בידיכם כרזה שהכנתם מראש

האם הבעתם הודיה על אותם   –ושוחחו  אחרי שתקבלו את הסירטונים מהכיתה התאומה צפו בהם 

 דברים? האם היו הבדלים? האם הדברים שהכיתה התאומה אמרה הם הדברים להם ציפיתם? 

 מוקלטת.  zoom, שיחת Flipgrid כלי דיגיטלי מומלץ:



 

 

 

We Are Obligated To Give Thanks... 

 

The Passover Haggadah is filled from beginning to end with praise and gratitude for 

the children of Israel’s Exodus from Egypt.  

According to Jewish Tradition this praise is aimed at G-d. At the end of the 

Haggadah we recite the “Hallel” which echoes this praise. 

In your respective classrooms discuss: 

Who else would we like to show gratitude this Pesach? What for?  

Activity: 

Hallel between classes.  

Each class will divide into group of 3-5 students. Each group will think of something 

that they are thankful for about their Twinned class.  (The relationship built...the 

Twinning online get togethers, etc.).  

In your small groups decide what you would like to say, and how you would like to 

say it. You can prepare a poster and take a photo of yourselves holding it, or you can  

 



 

 

 

 

record a video using a digital tool like: Flipgrid, or record a zoom call, and create a 

short clip of these.  

Exchange these greetings with your Twinned class, and discuss what are the things 

you mentioned you are thankful for, and what are the things your Twinned class 

mentioned.  

Were these the same or different? 

Are they what you expected? 

 

Recommended Digital Tool: Flipgrid, recorded zoom meeting. 


