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לֹום  רֹון ְטרֹום ְקִריָאה  –ׁשָ ַחק ִזּכָ  ִמׂשְ
 
ְרִטיִסיֹּות ָהֶעְליֹונֹות 1 ים ֵמַהּכַ ּלִ יקּו ֶאת ַהּמִ  . ַהְעּתִ

ַעּמּוד.     ְחּתֹונֹות ּבָ ְרִטיִסיֹּות ַהּתַ  ַלּכַ
ְרִטיִסיֹּות. 2 ְזרּו ֶאת ּכֹל ַהּכַ  . ּגִ
רֹון 3 ּכָ ַחק ַהּזִ ִמׂשְ ֲחקּו ּבְ בּו ֵהיֵטב ְוׂשָ  . ַעְרּבְ
 

 

 

לֹום ֲחמֹור  קֹוף   ׁשָ

לֹוְמךָ   טֹוב  ּכֹל ָמה ׁשְ

ַגׁש  ה  ּפָ  ָהְלָכה  ַחיָּ
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לֹום   ׁשָ
 

ַגׁש ֲחמֹור.  קֹוף ּפָ

לֹום ֲחמֹור".  ַהּקֹוף ָאַמר: "ׁשָ

לֹום קֹוף,   ַהֲחמֹור ָאַמר: "ׁשָ

לֹוְמָך?". ָמה   ׁשְ

 ַהּקֹוף ָעָנה: "ַהּכֹל טֹוב, 

ה?". לֹוְמָך ַאּתָ  ָמה ׁשְ

ם טֹוב, ּתֹוָדה".  ָעָנה ַהֲחמֹור: "ּגַ

ּה. ה ָהְלָכה ְלַדְרּכָ  ְוֹכל ַחיָּ
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לֹום  ֵאלֹות: –ׁשָ ְ  ׁשּ
 

ַהְתָחָלה? .1  ָמה ָאַמר ַהּקֹוף ַלֲחמֹור ּבַ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ַאל ַהֲחמֹור ֶאת ַהּקֹוף .2  ? ָמה ׁשָ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

לֹוְמֶכם .3   ?ּוָמה ׁשְ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ַמְתִאימֹות .4 ין ׁשְ  :ִמְתחּו ַקו ּבֵ
 

לֹוְמךָ  ע    ?ָמה ׁשְ ָעה ַאְרּבַ ָ  . ַהׁשּ
 

ָעה ָ לֹוִמי    ?ָמה ַהׁשּ  .טֹוב ְמאֹוד, ּתֹוָדה ׁשְ
 

ל ֲהָלָכה ְיָתה ַאְחֹזר   ?ְלָאן ּגַ לֹוׁש  ַהּבַ ָעה ׁשָ ׁשָ  .ּבְ
 

ְיָתה ְחֹזר ַהּבַ י  ? ָמַתי ּתַ ל ׁשַ ִית ׁשֶ ל ָהְלָכה ַלּבַ  . ּגַ
 
 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ם  חֹוף ַהיָּ  ֵמרֹוץ ְטרֹום ְקִריָאה  –ַאְרמֹון ּבְ
 

רֹוץ.  .1 ּמֵ ים ּבַ ּלִ לּו ֶאת ְקִריַאת ַהּמִ ְרּגְ  ּתַ
ּלֹוֵקַח ָלֶכם ִלְקֹרא. ַה 2 ַמן ׁשֶ ר ּוָמְדדּו ֶאת ַהּזְ  ְפִעילּו ְסטֹוּפֶ

ֶרֶצף. ִהּכֹון, ָהֵכן, ֵצא!     ים ּבְ ּלִ  ֶאת ּכֹל ַהּמִ
  

 יֹוָתם

 ָהָיה

חֹוף  ּבְ

 יֹוָתם

ָנה  ּבָ

 ַאְרמֹון 

 ְמּבֹץ

 ָהַאְרמֹון
דֹול  ּגָ

 ְוָרָחב

ם  ַהיָּ

 ָהָיה
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ם   חֹוף ַהיָּ  ַאְרמֹון ּבְ
 

ם.  חֹוף ַהיָּ  יֹוָתם ָהָיה ּבְ

ָנה ַאְרמֹון ְמּבֹץ.   יֹוָתם ּבָ

דֹול ְוָרָחב,  ָהַאְרמֹון ָהָיה ּגָ

ם חֹוָמה ָלַאְרמֹון. ָנה ּגַ  יֹוָתם ּבָ

בֹוד,  א ָאַמר: "ּכֹל ַהּכָ  ַאּבָ

 ָהַאְרמֹון ְמֹפָאר ְמאֹוד".
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ם  חֹוף ַהיָּ ֵאלֹות: –ַאְרמֹון ּבְ ְ  ׁשּ
 

ּפּור:  .1 י ַהּסִ ִטים ַעל ּפִ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ  ַהׁשְ
ם.  חֹוף ַהיָּ  ________ ָהָיה ּבְ

ָנה   _________ ְמּבֹץ. יֹוָתם ּבָ
דֹול ְוָרָחב,   ָהַאְרמֹון _______ ּגָ

ם חֹוָמה ָלַאְרמֹון.  יֹוָתם _______ ּגַ
א ָאַמר: "ּכֹל __________,   ַאּבָ
 ָהַאְרמֹון ְמֹפָאר _________".

 

א ָאַמר ְליֹוָתם .2  ? ָמה ַאּבָ
 _____________________________________

___________________________________ __ 
 

ְבָלה:  .3 ִלימּו ֶאת ַהּטַ  ַהׁשְ
 

 ְנֵקָבה  ָזַכר
דֹול   ּגָ

ְנָתה   ּבָ
  ָרָחב
 ָהְיָתה 

 

  

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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 דֹוִמינֹו ְטרֹום ְקִריָאה   –דֹוָדה ׁשֹוש 
 
ּמּון.1 ְרִטיֵסי ַהּדֹוִמינֹו ְלִפי ַהּסִ ְזרּו ֶאת ּכַ  . ּגִ
ה. 2 ֻקּפָ רּו ּבְ ָלִפים ְוַסּדְ בּו ֶאת ַהּקְ  . ַעְרּבְ
יחּו ְקָלף ּפֹוֵתַח.  3  . ַהּנִ
ה4 ה ּוְמַנּסֶ ּפָ תֹורֹו ׁשֹוֵלף ְקָלף ֵמַהּקֻ ְחָקן ּבְ ל ׂשַ  . ּכָ

תּוִחים (    ָלִפים ַהּפְ  ). יחידה ורבותְלַהְתִאימֹו ַלּקְ
  

ה נֹוְסעֹות  נֹוַסַעת ּדֹודֹות ְמַבּלָ

ה ְמַבּלֹות אֹוָפה עֹוׂשֹות  עֹוׂשָ

רֹות ָרה אֹופֹות קֹול ׁשָ  ׁשָ

 עֹוָנה קֹולֹות ּדֹוָדה עֹונֹות
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 דֹוָדה ׁשֹוש  
 

ָנה רֹוַנה נֹוַסַעת ְלדֹוָדה ׁשֹוש.   ּכֹל סֹוף ׁשָ

 רֹוַנה ְוׁשֹוש ְמַבּלֹות ַיַחד.

 ְסּפֹוְרט,ְוׁשֹוש עֹוׂשֹות ַיַחד רֹוַנה 

לֹות ְואֹופֹות ַיַחד, ְ  ְמַבׁשּ

קֹול ָרם ְוצֹוֲחקֹות.  רֹות ּבְ  ׁשָ
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ֵאלֹות:  –דֹוָדה ׁשֹוש  ְ  ׁשּ
 

ּפּור:  .1 י ַהּסִ ִטים ַעל ּפִ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ  ַהׁשְ
ָנה רֹוַנה נֹוַסַעת ְלדֹוָדה ׁשֹוש.  ּכֹל ______ ׁשָ

 רֹוַנה ְוׁשֹוש ____________ ַיַחד.
 ְוׁשֹוש __________ ַיַחד ְסּפֹוְרט, רֹוַנה 

 ___________ ְואֹופֹות ַיַחד, 
קֹול ָרם ְו_______________.  רֹות ּבְ  ׁשָ

 
 ? ָמַתי רֹוַנה נֹוַסַעת ְלדֹוָדה ׁשֹוש .2

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
 ? עֹוׂשֹות ַיַחדָמה רֹוַנה ְוׁשֹוש  .3

 
 קֹוְפצֹות    צֹוֲחקֹות    ְסּפֹוְרט 

 
רֹות לֹות   ְמַציְּ ְ רֹות   ְמַבׁשּ  ׁשָ

 
 

ָחה .4 ּפָ ׁשְ ם אֹוֲהִבים ַלֲעׂשֹות ִעם ַהּמִ  ? ָמה ַאּתֶ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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עֹון ָאַבד  ָ ַחק ַמְסלוּל ְטרֹום ְקִריָאה   –ַהׁשּ  ִמׂשְ
 
ָחק.1 ת ִמׂשְ יַּ ִניַצִבים ּוְבֻקּבִ דּו ּבְ  . ִהְצַטיְּ
ר 2 ם ִמְסּפָ ה, ִמְתַקּדֵ יָּ ּבִ יל ֶאת ַהּקֻ תֹורֹו ַמּטִ ְחָקן ּבְ ל ׂשַ . ּכָ

ה.  ּלָ  ְצָעִדים ְלִפיּהָ ְוקֹוֵרא ֶאת ַהּמִ
 

  

ָעה  ַסְימֹון  ָ  לֹא ׁשּ

עֹון
ָ ׁשּ

ה ֲאָבל   ּפָ  ָארֹון  ּסַ

ַאךְ 
 ֹראׁש  ֲהדֹום  ָמָצא 

ַרְעיֹון
 ּפֹה ַמָצא ָלַדַעת  
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עֹון ָאַבד  ָ  ַהׁשּ
 

ָעה, ָ  ַסְימֹון ָרָצה ָלַדַעת ָמה ַהׁשּ

עֹון.  ָ  ֲאָבל לֹא ָמָצא ֶאת ַהׁשּ

ַדק ַעל ָהָארֹון    ַסְימֹון ּבָ

ה ַאְך לֹא ָמָצא. ּפָ ַחת ַהּסַ  ְוָזַחל ּתַ

ב.  ב ַעל ַהֲהדֹום ְוָחׁשַ  ַסְימֹון ָיׁשַ

ֹראׁשֹו ַרְעיֹון     -ְוָאז ָעַבר ּבְ

ַחת ַהֲהדֹום. ׁש ּפֹה ּתַ עֹון ַמּמָ ָ  ַהׁשּ

ַדק   ַסְימֹון ָקם ְוּבָ

עֹון! ָ  ְוַמָצא ֶאת ַהׁשּ
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עֹון ָאַבד  ָ ֵאלֹות:  –ַהׁשּ ְ  ׁשּ
 

עֹון .1 ָ ה ִסימֹון ָרָצה ֶאת ַהׁשּ  ? ָלּמָ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
יפּו. .2 עֹון? ַהּקִ ָ ה ִלְמֹצא ֶאת ַהׁשּ  ֵאיֹפה ַסְימֹון ִנּסָ

 
ה   ְלַיד ַהַחּלֹון  ַעל ָהָארֹון ּפָ ַחת ַהּסַ  ּתַ

 
נֹוָרה ַחת ַהֲהדֹום   ַעל ַהּמְ ַרְפַרף   ּתַ ְ  ַעל ַהׁשּ

 
 

עֹון ֵאיֹפה ַסְימֹון ָמ  .3 ָ  ?ָצא ֶאת ַהׁשּ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ן, ָמה .4 ַבר ָמה? ִאם ּכֵ ם ּדְ ְדּתֶ ַעם ִאּבַ  ?ַהִאם ּפַ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

  

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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רֹק    ִאיְקס ִעּגוּל ְטרֹום ְקִריָאה  –ַהַחְרּגֹול ַהיָּ
 

ים ַהְנתּונֹות ּלִ ֲחקּו ִאיְקס ִעּגּול ַעם ַהּמִ ָכל לּוַח ׂשָ   ּבְ
 
 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

רֹוׁש   ַחְרּגֹול   בֹוּהַ   ָיֹרק  ּבְ  ּגָ

 ּנֹוף   ֹראׁש 
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רֹק   ַהַחְרּגֹול ַהיָּ
 

 ַחְרּגֹול ָקָטן ְוָיֹרק 

רֹוׁש.  ל ּבְ ב ַעל ָעָנף ׁשֶ  ָיׁשַ

בֹוּהַ   ַהַחְרּגֹול ָקַפץ ּגָ

 ֵמָעָנף ֶלָעָנף, 

ָעַמד ַעל ֹראׁש  רֹוׁש.ַעד ׁשֶ  ָהּבְ

ּנֹוף.  ָאז ַהַחְרּגֹול ָעַצר ְוָצָפה ּבַ
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רֹק   ֵאלֹות:  –ַהַחְרּגֹול ַהיָּ ְ  ׁשּ
 

 ?ָמה ָנכֹון .1
 

      ַהַחְרּגֹול ָהָיה ָקָטן
דֹול  ַהַחְרּגֹול ָהָיה ּגָ

ֹתם       ַהַחְרּגֹול ָהָיה ּכָ
 ַהַחְרּגֹול ָהָיה ָיֹרק

 
ב ַהַחְרּגֹול .2  ? ֵאיֹפה ָיׁשַ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
 ? ָמַתי ַהַחְרּגֹול ָעַצר .3

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ין ֲחרּוִזים .4  : ִמְתחּו ַקו ּבֵ

 
 ָעֹגל                ָעָנף

 ַמחֹוׁש         ַחְרּגֹול 

 קֹוף         ֹראׁש 

 ָעף         נֹוף

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ָרקֹון   דֹוִמינֹו ְטרֹום ְקִריָאה  –דֹון ַהּדְ
 
ּמּון.1 ְרִטיֵסי ַהּדֹוִמינֹו ְלִפי ַהּסִ ְזרּו ֶאת ּכַ  . ּגִ
ה. 2 ֻקּפָ רּו ּבְ ָלִפים ְוַסּדְ בּו ֶאת ַהּקְ  . ַעְרּבְ
יחּו ְקָלף ּפֹוֵתַח.  3  . ַהּנִ
ה 4 ה ּוְמַנּסֶ ּפָ תֹורֹו ׁשֹוֵלף ְקָלף ֵמַהּקֻ ְחָקן ּבְ ל ׂשַ . ּכָ

תּוִחים (כינוי שייכות).   ָלִפים ַהּפְ  ְלַהְתִאימֹו ַלּקְ
  

ָנף ֹראׁשוֹ  ארוֹ  ּכָ  ֹראׁש  ַצּוָ

ָנפוֹ  עֹוָלם ְזָנבוֹ   ָזָנב ּכְ

 ָיד עֹוָלמוֹ  ַאף ָידוֹ 

ּבוֹ  אר ּגַ ב ַאּפוֹ  ַצּוָ  ּגַ
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ָרקֹון  דֹון ַהּדְ
 

דֹול.  ָרקֹון ּגָ ַעם ּדְ  ָהֹיה ָהָיה ּפַ

ָרקֹון. מֹו ָהָיה דֹון ַהּדְ  ׁשְ

 ֹראׁשֹו ָהָיה ָסֹגל. 

ָנף ַאַחת   ֲאֹפָרה ָהְיָתה לֹו ּכָ

חֹוָרה   ְוַאַחת ׁשְ

 ּוְזָנבֹו ָהָיה ָוֹרד.

ָכל ָהעֹוָלם.  ָרקֹון ָעף ּבְ  דֹון ַהּדְ

ָרקֹון טֹוב  ָרקֹון ָהָיה ּדְ  דֹון ַהּדְ

ַדְרּכֹו.  ְוָעַזר ְלַחיֹּות ּבְ
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ָרקֹון  ֵאלֹות: –דֹון ַהּדְ ְ  ׁשּ
 

ָרקֹון .1 ל ַהּדְ מֹו ׁשֶ  ? ָמה ׁשְ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ָרקֹון .2 ל ַהּדְ ָבִעים ׁשֶ ִלימּו ֶאת ַהּצְ  :ַהׁשְ

ָרקֹון ָהָיה ___________   ֹראׁש ַהּדְ

ָנף ַאַחת ָרקֹון ָהְיָתה ּכָ  ___________  ַלּדְ

 ___________ ְועֹוד ַאַחת 

ָרקֹון ָה  ל ַהּדְ ָנב ׁשֶ  ___________ ָיה ַהּזָ

 

ָרקֹון .3 ל דֹון ַהּדְ ָרקֹון ְלִפי ְצָבָעיו ׁשֶ  :ִצְבעּו ֶאת ַהּדְ

 

 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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רֹון ְטרֹום ְקִריָאה   –ַהֲחמֹור ָעַזר  ַחק ִזּכָ  ִמׂשְ
 
ְרִטיִסיֹּות ָהֶעְליֹונֹות 1 ים ֵמַהּכַ ּלִ יקּו ֶאת ַהּמִ . ַהְעּתִ

ַעּמּוד. ְחּתֹונֹות ּבָ ְרִטיִסיֹּות ַהּתַ  ַלּכַ
ְרִטיִסיֹּות. 2 ְזרּו ֶאת ּכֹל ַהּכַ  . ּגִ
רֹון 3 ּכָ ַחק ַהּזִ ִמׂשְ ֲחקּו ּבְ בּו ֵהיֵטב ְוׂשָ  . ַעְרּבְ
 

 

 

 ַלֲעלֹות  ּבֹור ׁשֹור

 ְמאֹוד ָעֹמק ַלֲעׂשֹות 

ה ַלֲעֹזר  ֲחמֹור  ׁשָ ַבּקָ  ּבְ
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 ַהֲחמֹור ָעַזר 
 

ַעם ַאַחת ׁשֹור ָנַפל ְלּבֹור.  ּפַ

ֹור לֹא ָיַדע ָמה ַלֲעׂשֹות,   ַהׁשּ

 ַהּבֹור ָהָיה ָעֹמק ְמאֹוד.

 ָעַבר ְלַידֹו ֲחמֹור, 

ַאל:  ֹור ְוׁשָ  ָרָאה ֶאת ַהׁשּ

 "ׁשֹור, ַלֲעֹזר ְלָך?"

ה!" ׁשָ ַבּקָ ַמח ְוָאַמר: "ּבְ ֹור ׂשָ  ַהׁשּ

ֹור ַלֲעלֹות ְלַמֲעָלה,   ַהֲחמֹור ָעַזר ַלׁשּ

ה ֲחמֹור ָיָקר". ֹור ָאַמר: "ּתֹוָדה ַרּבָ  ַהׁשּ
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ֵאלֹות:  –ָעַזר ַהֲחמֹור  ְ  ׁשּ
 

ֹור  .1  ?ְלָאן ָנַפל ַהׁשּ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ֹור לֹא ָיָצא ְלַבד ֵמַהּבֹור .2 ה ַהׁשּ  ? ָלּמָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ַמח .3 ֹור ׂשָ ה ַהׁשּ  ?ָלּמָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ְתבּו "ָנכֹון" אֹו "לֹא ָנכֹון" .4 י (ַעל  ּכִ ּפּור) ּפִ  : ַהּסִ

 
ֹור ּדֹב ָעַזר   _________       ַלׁשּ

 _________     ַהּבֹור ָהָיה ָעֹמק ְמאֹוד

ֹור   _________     ַהֲחמֹור לֹא ָעַזר ַלׁשּ

ֹור ָאַמר ּתֹוָדה ַלֲחמֹור  _________     ַהׁשּ

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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 ִאיְקס ִעּגוּל ְטרֹום ְקִריָאה -ָמה יֹאַכל ַהּדֹב? 
 

ים ַהְנתּונֹות  ּלִ ֲחקּו ִאיְקס ִעּגּול ַעם ַהּמִ ָכל לּוַח ׂשָ  ּבְ
 
 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

דֹול  ֹאַכל  ּדֹב   ַהיֹּום   ּגָ

בֹוָרה   ָמתֹוק   ּדְ
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 ָמה יֹאַכל ַהּדֹב?
 

ַער,  יַּ ַסע ּבַ דֹול ּפָ  ּדֹב ּגָ

ָהה   ַהּדֹב."ָמה ֹאַכל ַהיֹּום?" ּתָ

 ְלַאַחר ְזַמן ָמה

בֹוָרה ָקְטָנה.  ַהּדֹב ָרָאה ּדְ

בֹוָרה  ַהּדֹב ָעַקב ַאַחר ַהּדְ

ַבׁש.  ּוָמָצא ּדְ

ַבע. ַבׁש ָמתֹוק ְוׂשָ  ַהּדֹב ָאַכל ְמַעט ּדְ
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ֵאלֹות: –ָמה יֹאַכל ַהּדֹב?  ְ  ׁשּ
 

ּפּור:  .1 י ַהּסִ ִטים ַעל ּפִ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ  ַהׁשְ
ַער,ּדֹב  יַּ ַסע ּבַ  _________ ּפָ

ָהה ַהּדֹב.   "ָמה _________ ַהיֹּום?" ּתָ
 ְלַאַחר ________ ָמה 

 ָקְטָנה. ________ַהּדֹב ָרָאה 
בֹוָרה ________ַהּדֹב   ַאַחר ַהּדְ

 . _________ּוָמָצא 
ַבׁש  ַבע.  __________ַהּדֹב ָאַכל ְמַעט ּדְ  ְוׂשָ

 
ב ַהּדֹב  .2 ַמןַעל ָמה ָחׁשַ ּזְ ַערׁשֶ  ּבַ יַּ ַסע ּבַ  ?ּפָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
 ?ָמה ַהּדֹב ָאַכל  .3

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ַבׁש  .4  ?ֵאיֶזה ַטַעם ָהָיה ַלּדְ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

  

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ַגן ַהַחיֹּות   ֵמרֹוץ ְטרֹום ְקִריָאה  –ּגֹוָלן ּבְ
 

רֹוץ.  .1 ּמֵ ים ּבַ ּלִ לּו ֶאת ְקִריַאת ַהּמִ ְרּגְ  ּתַ
ּלֹוֵקַח ָלֶכם ִלְקֹרא . ַה 2 ַמן ׁשֶ ר ּוָמְדדּו ֶאת ַהּזְ ְפִעילּו ְסטֹוּפֶ

ֶרֶצף. ִהּכֹון, ָהֵכן, ֵצא!  ים ּבְ ּלִ  ֶאת ּכֹל ַהּמִ
  

 ּגֹוָלן 

 ָהַלךְ 

 ְלַגן

 ּגֹוָלן 

 ָרָצה 

 לֹוַמר 

לֹום   ְלָכל  ׁשָ

 ַהַחיֹּות 

 ַחיֹּות 
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ַגן ַהַחיֹּותּגֹוָלן   ּבְ
 

 ּגֹוָלן ָהַלְך ְלַגן ַחיֹּות. 

לֹום ְלָכל ַהַחיֹּות.   ּגֹוָלן ָרָצה לֹוַמר ׁשָ

 ּגֹוָלן ָטַפח ַלֲחמֹור ַעל ָהֹראׁש 

לֹום ֲחמֹור".  ְוָאַמר: "ׁשָ

ַגׁש קֹוף ְוָלַחץ ֵאת ָידֹו.  ּגֹוָלן ּפָ

לֹום קֹוף", ָאַמר ּגֹוָלן.  "ׁשָ

דֹול ָאַמר  לֹום!" ְוַלּדֹב ַהּגָ קֹול ָרם "ׁשָ  ּבְ
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ַגן ַהַחיֹּות  ֵאלֹות:  –ּגֹוָלן ּבְ ְ  ׁשּ
 

ַגׁש  .1 ַגן ּגֹוָלן ּפָ  : ַהַחיֹּות  ּבְ
 

 קֹוף     קֹוַאָלה    ֲחמֹור

 ַחְרּגֹול     יֹוָנה    ּדֹב

ה .2 לֹום ְלָכל ַחיָּ  ?ֵאיְך ּגֹוָלן ָאַמר ׁשָ

 :ֲחמֹור
 ___________________________________
 ___________________________________ 

 :קֹוף
 ___________________________________
 ___________________________________ 

 :ּדֹב
 ___________________________________
 ___________________________________ 

 
ה  .3 לֹום" ְולֹאָלּמָ ֶכם ָרן ָצַעק ַלּדֹב "ׁשָ   ְלַדְעּתְ

 ? ָטַפח ַעל ֹראׁשֹו אֹו ָלַחץ ֶאת ָידוֹ 
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ְתָקה  ַחק ַמְסלוּל ְטרֹום ְקִריָאה  –ַהְרּפַ  ִמׂשְ
 
ָחק.1 ת ִמׂשְ יַּ ִניַצִבים ּוְבֻקּבִ דּו ּבְ  . ִהְצַטיְּ
ר 2 ם ִמְסּפָ ה, ִמְתַקּדֵ יָּ ּבִ יל ֶאת ַהּקֻ תֹורֹו ַמּטִ ְחָקן ּבְ ל ׂשַ . ּכָ

ה. ְצָעִד  ּלָ  ים ְלִפיּהָ ְוקֹוֵרא ֶאת ַהּמִ
 

  

 ְלַבּדוֹ  ָצֹהב  ּגֹוָזל 

ַער
ַ יּ

ה    אֹותוֹ  ּדֹב ַאּתָ

ַרה
ְ קֹוּב

 

 ּתֹוָדה  ַלְחֹזר  ַלֲעֹזר

ָקה
ְת

ַ ַהְרּפ
 

ה  לֹוׁשָ ְ  טֹוב  ָאבֹוא  ׁשּ
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ְתָקה   ַהְרּפַ
 

ַער.ּגֹוָזל ָקָטן ְוָצֹהב ָהַלְך  יַּ  ְלַבּדֹו ּבַ

ה ְלַבד?". ה ַאּתָ ַאל אֹותֹו ַהּדֹב: "ָלּמָ  ׁשְ

ַרה: "ָמה ָקָרה? ם ַהקֹוּבְ ֲאָלה ּגַ  ׁשָ

ְיָתה?".  ַלֲעֹזר ְלָך ַלְחֹזר ַהּבַ

ְתָקה!".   "לֹא, ּתֹוָדה", ָאַמר ַהּגֹוָזל, "זֹו ַהְרּפַ

ַרה  ָבה ַהקֹוּבְ ב ַהּדֹב, ָחׁשְ   -ָחׁשַ

ַער... לֹא טֹוב ַלּגֹוָזל ְלבַ  יַּ  ד ּבַ

ְתָקה, ם ַלַהְרּפַ  ָאַמר ַהּדֹב: "ָאבֹוא ּגַ

בֹוא". ַרה ּתָ  ְוַגם ַהקֹוּבְ

ה!". דֹול! ּתֹוָדה ַרּבָ  ָאַמר ַהּגֹוָזל: "ַרְעיֹון ּגָ

ְתָקה טֹוָבה. ה ָהְיָתה ַהְרּפַ לֹוׁשָ ְ  ַלׁשּ
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ְתָקה  ֵאלֹות: –ַהְרּפַ ְ  ׁשּ
 

ַער .1 יַּ ה ּבַ  ?ָמה ַהּגֹוָזל ָעׂשָ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
אּו ַיַחד ִעם ַהּגֹוָזל  .2 ַרה ּבָ ה ַהּדֹב ְוַהקֹוּבְ ָלּמָ

ְתָקה  ? ַלַהְרּפַ
 _____________________________________
 _____________________________________

___________________________________ __
 _____________________________________ 

 
ָרה? .3 ל ַהּדֹב ְוַהּקֹוּבְ ָעה ׁשֶ  ָמה ַהּגֹוֵזל ָאַמר ַעל ַהַהּצָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ָבִעים .4 יפּו ֶאת ּכֹל ַהּצְ  : ַהּקִ

 
 ָאֹדם     ַחּלֹון   ָצֹהב

ֹחל      ָיֹרק  לֹום    ּכָ  ׁשָ

ֹתם     ָוֹרד     ָארֹון   ּכָ

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 


