
Holiday Candles
ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם
אֲׁשֶר ִקּדְׁשָנּו ּבְמִצְֹותָיו וְצִּוָנּו
לְהְַדלִיק נֵר ׁשֶל יֹום טֹוב

Fruit of the Vine
ּבָרּוְ אַּתָה יְהֹוָה אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם

 ּבֹוֵרא ּפְִרי הַּגָפֶן

Greens - Karpas
ּבָרּוְ אַּתָה ה', אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם

ּבֹוֵרא ּפְִרי הָאֲָדמָה
 

Bread From the Earth
ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם

הַּמֹוצִיא לֶחֶם מִן הָאֶָרץ

Matzah
ּבָרּוְ אַּתָה ה', אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם

אֲׁשֶר ִקּדְׁשָנּו ּבְמִצְֹותָיו וְצִּוָנּו עַל אֲכִילַת מַּצָה

Bitter Herbs - MahROHR 
ּבָרּוְ אַּתָה יְיָ אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם

אֲׁשֶר ִקּדְשָנּו ּבְמִצְֹותָיו, וְצִּוָנּו עַל אֲכִילַת מָרֹור

Haggadah Regatta  
Carol’s Activity Worksheets


www.carollevin.us 

Enjoy Haggadah Regatta in the days 
before Passover, at the Seder, and   
under the matzah ball moon. Here’s         
a fun activity to add Hebrew to your 
book. 

1. Cut out all the matzahs. Crease      
the line under the headings to    
make hinges. 

2. The Blessings:                               
Cut into five strips and stick       
each prayer where it belongs. 

3. The Four Questions:                  
Stick the small flap on the page.     
Flip the bigger part up and down        
to  see both Hebrew and English. 

4. The Ten Terrors:                             
Stick the small flap to the top   
right corner over Wine Drop 6. 

5. Good Enough:                              
Stick the small flap so Hebrew    
letters hide the picture. 

6. Elijah’s Song:                                          
Stick the small flap over               
the matzah raft door. 

7. Practice reading aloud. Stomping, 
optional. 

   

http://www.carollevin.us


The Four Questions  

מַה ּנִׁשְּתַּנָה הַּלַיְלָה הַּזֶה מִּכָל הַּלֵילֹות?

ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות אָנּו אֹוכְלִין חָמֵץ ּומַּצָה,
 הַּלַיְלָה הַּזֶה ּכֻּלֹו מַּצָה.

ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות אָנּו אֹוכְלִין ׁשְאָר יְָרקֹות, 
הַּלַיְלָה הַּזֶה (ּכֻּלֹו) מָרֹור.

ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות אֵין אָנּו מַטְּבִילִין אֲפִּלּו ּפַעַם אֶחָת, 
הַּלַיְלָה הַּזֶה ׁשְּתֵי ּפְעָמִים.

ׁשֶּבְכָל הַּלֵילֹות אָנּו אֹוכְלִין ּבֵין יֹוׁשְבִין ּובֵין מְסֻּבִין,
 הַּלַיְלָה הַּזֶה ּכֻּלָנּו מְסֻּבִין.

Ten Terrors 
 

buckets of blood.…………… ּדָם

frightful frogs ………… צְפְַרּדֵעַ

loathsome lice.…………… ּכִּנִים

brutish beasts…………… עָרֹוב

 hurting herds.……………… ּדֶבֶר

monster boo-boos..……… ׁשְחִין

balls of hail………………… ּבָָרד

clouds of locusts..……… אְַרּבֶה

dark days..………………… חׁשְֶ

lost boys………… מַּכַת ּבְכֹורֹות



Good Enough  Elijah’s Song 

אֵלִיָהּו הַנָבִיא

אֵלִיָהּו הַּתִׁשְּבִי 

 אֵלִיָהּו אֵלִיָהּו

אֵלִיָהּו הַגִלְעִָדי

 ּבִמְהֵָרה יָבֹוא אֵלֵינּו

עִם מָׁשִיחַ ּבֶן ָדוִד

עִם מָׁשִיחַ ּבֶן ָדוִד
ּדַיֵנּו

ּיֵנּוּדַּיֵנּו
ּדַ

ּדַּיֵנּו

ּדַּיֵנּו

ּדַּיֵנּו

ּדַּיֵנּו

ּדַּיֵנּו
ּדַּיֵנּוּדַּיֵנּו

ּדַּיֵנּו
ּדַּיֵנּו


