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ארֹון  וָּ ֶזל ְטרֹום ְקִריָאה  –ַחְרדֹון ַהּצַ  ּפָ
 
ב.1 ב ֵאל ּגַ יקּו ּגַ ִנים ְוַהְדּבִ ְלּבֵ ֵני ַהּמַ ְזרּו ֶאת ׁשְ  . ּגִ
ֶזל.2 ים ַהְמֻקְוַקִוים ֶאת ֶחְלֵקי ַהּפָ ּוִ י ַהּקַ ְזרּו ַעל ּפִ  . ּגִ
ֶזל ַעם 3 רּו ֶאת ֶחְלֵקי ַהּפָ י ַמֲעָלה. . ַסּדְ ַלּפֵ ה ּכְ ּלָ  ַהּמִ
ה ְוהֹוֵפְך אֹוָתּה.4 תֹורֹו ַמְקִריא ִמּלָ ְחָקן ּבְ ל ׂשַ  . ּכָ
ל ַהֲחָלִקים ֲהפּוִכים 5 ּכָ ׁשֶ ֶזל   -. ּכְ יבּו ֶאת ַהּפָ  ַהְרּכִ

 

 

ארֹון  ַחְרדֹון  ּוָ  ְלָטָאה  ּצַ

 ּתֹוְקִפים  לוֹ  אֹוְסְטַרְלָיה 

ִביָבה  דֹול  עֹור  ּסְ  ּגָ
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ארֹון וָּ  ַחְרדֹון ַהּצַ
 

ארֹון זֹו ְלָטָאה. ּוָ  ַחְרדֹון ַהּצַ

אֹוְסְטַרְלָיה. ארֹון ַחי ּבְ ּוָ  ַחְרדֹון ַהּצַ

ארֹון?  ה ֵיׁש לֹו ַצּוָ  ָלּמָ

ִביָבה,  ּסְ  ִאם ֵיׁש ּתֹוְקִפים ּבַ

אר   ּוָ  ָהעֹור ַעל ַהּצַ

ח, ארֹון ִנְמּתָ ּוָ ל ַחְרדֹון ַהּצַ  ׁשֶ

דֹול ּוַמְפִחיד.ְוָכְך ַהַחְרדֹון   ִנְרָאה ְמאֹוד ּגָ
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ארֹון  וָּ ֵאלֹות:  –ַחְרדֹון ַהּצַ ְ  ׁשּ
 

ארֹון?  .1 ּוָ  ֵאיֹפה ַחי ַחְרדֹון ַהּצַ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ארֹון  ָצִריךְ  ַהַחְרּדֹון ְלָמה .2  ? ַצּוָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ְתבּו  .3 י " (ַעל לֹא ָנכֹון"אֹו  "ָנכֹון"ּכִ ּפּור) ּפִ  : ַהּסִ

 
ארֹון זֹו ְלָטָאה  ּוָ  __________    ַחְרדֹון ַהּצַ

ח   ל ַהַחְרדֹון ִנְפּתַ ארֹון ׁשֶ ּוָ  ַהּצַ
ְמָחה ִ  __________        ִמׂשּ

אר ַהַחְרדֹון ִנְמַתח ָהעוֹ   ר ַעל ַצּוָ
ְסִביַבת ּתֹוְקִפים   __________      ּבִ

 
יִרים עֹוד ַחיֹּות  .4 ם ַמּכִ  ַהִאם ַאּתֶ

  ִחיצֹוִני ּבֹוֵלט? ַמְרֶאהִעם 
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ַחק ְצִביָעה ְטרֹום ְקִריָאה  –ָמָרתֹון   ִמׂשְ
 

י ַההֹוָראֹות. ִצְבעּו ֶאת  ִנים ַעל ּפִ ְלּבֵ  ַהּמַ
 ָמה ָיָצא? __________________ 

 
 ְסּפֹוְרט =          = ָמָרתֹון

 
קֹום =   ִראׁשֹון =        ּמָ

 

 
 

ָתה יָעה ָמָרתֹון  ּכֹל ָעׂשְ  דֹוִלי ִהּגִ

ָתה  ּכֹל ָמָרתֹון  ָמָרתֹון  דֹוִלי ָעׂשְ

ִיץ ִריַצה ָמָרתֹון  ִריַצה ִריַצה  ּקַ

ִית ָתה ּבַ ִית ּכֹל ָמָרתֹון  ָעׂשְ  ּבַ

ִית  דֹוִלי ִריַצה ָמָרתֹון  ּכֹל ּבַ

ִיץ ִיץ ָמָרתֹון  דֹוִלי ּקַ ִיץ ּקַ  ּקַ

 דֹוִלי ָמָרתֹון  ָמָרתֹון  ָמָרתֹון  דֹוִלי

 ִריַצה ְסּפֹוְרט  ְסּפֹוְרט  ְסּפֹוְרט  דֹוִלי

יָעה קֹום ִהּגִ קֹום ּמָ קֹום ּמָ ִית ּמָ  ּבַ

יָעה ִראׁשֹון  ִראׁשֹון  ִראׁשֹון  ִריַצה  ִהּגִ
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 ָמָרתֹון
 

ָמה ְלִריַצת ָמָרתֹון.   דֹוִלי ִנְרׁשְ

ִיץ,  ָנה ּכֹל ַהּקַ  ִהיא ִהְתַאּמְ

ִית  ָרָצה ְלַיד ַהּבַ

ָתה ְסּפֹוְרט  ְוָעׂשְ

ָמָרתֹון ַעְצמוֹ  -ּוַבּסֹוף   ּבַ

קֹום ָהִראׁשֹון.  יָעה ַלּמָ  ִהּגִ
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ֵאלֹות: –ָמָרתֹון  ְ  ׁשּ
 

ּפּור:  .1 י ַהּסִ ִטים ַעל ּפִ ּפָ ׁשְ ִלימּו ֶאת ַהּמִ  ַהׁשְ
ָמה ְלִריַצת ָמָרתֹון.  _______ ִנְרׁשְ

ָנה ּכֹל _______,   ִהיא ִהְתַאּמְ
ִית  ________ ְלַיד ַהּבַ
ָתה _________   ְוָעׂשְ

________ ַעְצמוֹ  -ּוַבּסֹוף   ּבַ
קֹום  יָעה ַלּמָ  ___________. ִהּגִ

 
ִיץ? .2 ל ַהּקַ ָנה ּכָ ה דֹוִלי ִהְתַאּמְ  ָלּמָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
 ? ָמָרתֹוןבַּ  ָזְכָתה ּדֹוִלי ַהִאם .3

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ָמה?ַהִאם ַאּתֶ  .4 ן? ּבְ  ם אֹוֲהִבים ְלִהְתַאּמֵ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ל ׁשֹוקֹוָלד  ָחק ַמְסלוּל ְטרֹום ְקִריָאה  –ֲחלֹום ׁשֶ  ִמׂשְ
 

ית ָהַעּמּוד, לֹוְקִחים 1 ַתְחּתִ ְרִטיִסיֹּות ּבְ . ּגֹוְזִרים ֶאת ַהּכַ
ָחק. ת ִמׂשְ יַּ ִבים ְוֻקּבִ  ִנּצָ

2. ם ְלִפיּהָ ה ּוִמְתַקּדֵ יָּ ּבִ יל ֶאת ַהּקֻ תֹורֹו ַמּטִ ְחָקן ּבְ ל ׂשַ  . ּכָ
ִרּבּוַע ָאֹפר 3 ְרִטיִסָיה,  –. ִאם ֶנֱעָצִרים ּבְ לֹוְקִחים ּכַ

ִריִאים ִמלָּ  ִלים עֹוד ּתֹור! ִמּקְ  ה ּוְמַקּבְ
 

  

 ַאּלֹון ֲחלֹום טֹוב ַאְרמֹון

ירֹות  ַחּלֹונֹות ִוילֹונֹות  ׁשֹוקֹוָלד  ּקִ

ִמיָכה עֹון ּסְ ָ ְקָרה  ׁשּ ה ּתִ  ִרְצּפָ
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ל ׁשֹוקֹוָלד   ֲחלֹום ׁשֶ
 

 ַאּלֹון ָחַלם ֲחלֹום טֹוב.

ֲחלֹום ַאּלֹון  ַאְרמֹון ׁשֹוקֹוָלד.ּבַ  ָהָיה ּבְ

ֹוקֹוָלד.  ָהַאְרמֹון ִנְבָנה ִמׁשּ

ה ירֹות, ַהַחּלֹונֹות, ַהִוילֹונֹות, ָהִרְצּפָ  ַהּקִ

ְקָרה   ָכל ָמקֹום.  -ְוַגם ַהּתִ  ׁשֹוקֹוָלד ּבְ

 ַאּלֹון ָנַגס ֵמַהַחּלֹונֹות,

ַמח ְמאֹוד. ה ִוילֹונֹות ְוׂשָ ּמָ  ָאַכל ּכַ

ַמע ֶאת  ְתאֹום ׁשָ עֹון,ּפִ ָ  ַהׁשּ

ִמיָכה ְוָחַזר ִליׁשֹן. ּסְ ה ּבַ ּסָ  ַאְך ִהְתּכַ
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ל ׁשֹוקֹוָלד  ֵאלֹות: –ֲחלֹום ׁשֶ ְ  ׁשּ
 

ֲחלֹום?  .1  ֵאיֹפה ָהָיה ַאּלֹון ּבַ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ְבָלה:  .2 ִלימּו ֶאת ַהּטַ  ַהׁשְ

 
ים ָיִחיד  ַרּבִ
  ִקיר 
 ַחּלֹונֹות 

  ִוילֹון
 
ַאְרמֹון?  .3  ָמה ָטַעם ַאּלֹון ּבָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ה  .4 רָמה ַאּלֹון ָעׂשָ ֲאׁשֶ ַמע ּכַ עֹון?  ׁשָ ָ  ֶאת ַהׁשּ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ם  .5 ְמקֹום ַאּלֹון?  ֲהִייֶתםָמה ַאּתֶ ים ּבִ  עֹוׂשִ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ִביבֹון  ְפזֶֹרת ְטרֹום ְקִריָאה  –ַהּדְ  ּתִ
 

ְפֹזֶרת  ּתִ ים ּבַ ּלִ יפּו ֶאת ּכֹל ַהּמִ  ִמְצאּו ְוִהּקִ
 

ים: יַע,  ִמּלִ ים, ָחִביב, ֲאָבל, ִמְנָהג, ַמְפּתִ ִביבֹון, ַחיִּ ּדְ
ִים, אֹוְכִלים. ה, ּמַ ּפָ ים, ָמזֹון, ַאׁשְ ים, ֲאָנׁשִ ִבים, ּבָּתִ  ִמְתַגּנְ

 

 

 

 ד  מ  פ  ת  י  ע  ד  א 

 ב  נ  ח  ס  ח  ב  י  ב 

 י  ה  ל  פ  י  מ  א  ל 

 ב  ג  ו  ח  י  ז ו  ז

 ו  ב  ת  י  ם  ו  כ  מ 

 ן  א  ש פ  ה  ן  ל  י 

 ד  מ  ת  ג  נ  ב  י  ם 

 ז ס  א  נ  ש י  ם  פ 
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ִביבֹון  ַהּדְ
 

ים ָחִביב, ַעל ַחיִּ ִביבֹון ִהּנֹו ּבַ  ַהּדְ

יַע!  ֲאָבל ֵיׁש לֹו ִמְנָהג ַמְפּתִ

ים  ל ֲאָנׁשִ ים ׁשֶ ִבים ְלָבּתִ  ְדִביבֹוִנים ִמְתַגּנְ

ל ַחיֹּות ַמְחָמד,  ְוגֹוְנִבים ָמזֹון ׁשֶ

ה.  ּפָ  ְוַאף לֹוְקִחים ָמזֹון ֵמָהַאׁשְ

יַע נֹוַסף     -ִמְנָהג ַמְפּתִ

זֹון   ַהְדִביבֹוִנים ׁשֹוְטִפים ֶאת ַהּמָ

רֹוב ִים ַהּקָ ַמּקֹור ַהּמַ  ּבְ

 ְוַרק ָאז אֹוְכִלים אֹותֹו. 
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ִביבֹון  ֵאלֹות: –ַהּדְ ְ  ׁשּ
 

ִביבֹון?  .1 ל ַהּדְ יַע ׁשֶ ְפּתִ ְנָהג ַהּמַ יפּו ֶאת ָמה ַהּמִ  ַהּקִ
כֹוָנה:  ׁשּוָבה ַהּנְ  ַהּתְ

ים. ַהְדִביבוֹ  .א  ִנים ֲחִביִבים ְלֲאָנׁשִ
ים.    . ב ל ֲאָנׁשִ ים ׁשֶ ּתִ  ַהְדִביבֹוִנים ּגֹוְנִבים ָמזֹון ִמּבָ
ים.   .ג  ַהְדִביבֹוִנים לֹא ִמְתָקְרִבים ְלֲאָנׁשִ

 
יפוּ  .2 ּפּור ֶאת ַהּקִ ּסִ תּוִבים ּבַ ָעִלים ַהּכְ  ? ַהּפְ

 
ִבים  אֹוְכִלים    זֹוְלִלים    ִמְתַגּנְ

 
 ָרִצים    ׁשֹוְטִפים    לֹוְקִחים 

 
י .3 ִביבֹוִנים ִמּמִ  ?ָמזֹון  ּגֹוְנִבים ַהּדְ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ֶדר  .4 ִטים ְלִפי ַהּסֵ ּפָ ׁשְ רּו ֶאת ַהּמִ  :ַמְסּפֵ

זֹון.     ַהְדִביבֹוִנים אֹוְכִלים ֶאת ַהּמָ

ים.            ל ֲאָנׁשִ ים ׁשֶ ָבּתִ  ַהְדִביבֹוִנים מֹוְצִאים ָמזֹון ּבְ

זֹון.             ַהְדִביבֹוִנים ׁשֹוְטִפים ֶאת ַהּמָ

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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 ִאיְקס ִעּגוּל ְטרֹום ְקִריָאה  -ַלֲהָקה 
 

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

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ּנֹור יָטָרה    ּכִ ִנים   ּגִ  יֹום  ּבָ

 ִנְפָלא  ַלֲהָקה  
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 ַלֲהָקה
 

ִנים ַיַחד.  רֹון, יֹוָאב ּוָמאֹור ְמַנּגְ

ּנֹור,  רֹון ַעל ּכִ

 יֹוָאב ַעל ֲחצֹוְצָרה

יָטָרה.  ּוָמאֹור ַעל ּגִ

ִנים ַיַחד ּכֹל יֹום. ִנים ְמַנּגְ  ַהּבָ

יַע יֹוָאב: ַעם ַאַחת ִהּצִ  ּפַ

 "ָנִקים ַלֲהָקה!

ָמה!".   ְוָאז נֹוִפיַע ַעל ּבָ

ים   ָמאֹור ִהְסּכִ

 ְורֹון ָאַמר: "ַרְעיֹון ִנְפָלא!"
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ֵאלֹות: –ַלֲהָקה  ְ  ׁשּ
 

ּלֹו:ִמְתחּו ַקו  .1 ִגיָנה ׁשֶ ֶלד ִלְכִלי ַהּנְ ם ַהיֶּ ין ׁשֵ  ּבֵ
 

יָטָרה         יֹוָאב  ּגִ

 ֲחצֹוְצָרה         רֹון 

ּנֹור        ָמאֹור  ּכִ

 
ָלִדים ַיַחד?  .2 ִנים ַהיְּ ה ְזַמן ְמַנּגְ ּמָ ל ּכַ  ּכָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

יַע ְלָהִקים ַלֲהָקה? .3   ִמי ִהּצִ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

םַהְמִציאּו   .4 ל רֹון, יֹוָאב ּוָמאֹור ׁשֵ ֲהָקה ׁשֶ    :ַלּלַ

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ְרק  ּפַ ָחק ַמְסלוּל ְטרֹום ְקִריָאה   –רֹוַזה ּבַ  ִמׂשְ
 

ית ָהַעּמּוד, לֹוְקִחים 1 ַתְחּתִ ְרִטיִסיֹּות ּבְ . ּגֹוְזִרים ֶאת ַהּכַ
ָחק. ת ִמׂשְ יַּ ִבים ְוֻקּבִ  ִנּצָ

יל ֶאת 2 תֹורֹו ַמּטִ ְחָקן ּבְ ל ׂשַ .. ּכָ ם ְלִפיּהָ ה ּוִמְתַקּדֵ יָּ ּבִ  ַהּקֻ
ִרּבּוַע ָאֹפר 3 ְרִטיִסָיה,  –. ִאם ֶנֱעָצִרים ּבְ לֹוְקִחים ּכַ

ִלים עֹוד ּתֹור!  ה ּוְמַקּבְ ִריִאים ִמּלָ  ִמּקְ
 

  

 יֹום ִראׁשֹון  רֹוַזה  ִהיא

ְבָעה ּנֹוף ָבה  ּגִ ְ רֹון ִהְתַיׁשּ  ִעּפָ

יֹוָקן  ָרה ּדְ ים  ִציְּ ָרִחים  ֲאָנׁשִ  ּפְ
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ְרק  ּפַ  רֹוַזה ּבַ
 

ְרק. יֹום ִראׁשֹון רֹוַזה ָיְצָאה ַלּפַ  ּבְ

רֹון ּוַמַחק,  ִהיא ָלְקָחה ִעּפָ

ְבָעה  ָבה ַעל ּגִ ְ  ִהְתַיׁשּ

ָרה ֶאת ַהּנֹוף.  ְוִציְּ

ָבעֹות, ָרה ֶאת ַהּגְ  ִהיא ִציְּ

ָרִחים,  ְרק.ַהּפְ ּפַ ים ּבַ ּפֹוִרים ְוָהֲאָנׁשִ  ַהּצִ

ה ֶאל רֹוַזה   ׁשָ ה ַאַחת ִנּגְ  ַיְלּדָ

ה ׁשָ ה". ּוִבּקְ ׁשָ ַבּקָ ִרי אֹוִתי ּבְ ַציְּ  : "ּתְ

ה  ְלּדָ ָרה ֶאת ַהיַּ  רֹוַזה ִציְּ

ָנה. ַמּתָ יֹוָקן ּבְ  ְוָנְתָנה ָלּה ֶאת ַהּדְ
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ְרק  ּפַ ֵאלֹות:  –רֹוַזה ּבַ ְ  ׁשּ
 

ֵאיֶזה יֹום ָיצְ  .1 ְרק?ּבְ  ָאה רֹוַזה ַלּפַ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ְרק?  .2 ּפַ ָתה רֹוַזה ּבַ  ָמה ָעׂשְ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ה ְמרֹוַזה?  .3 ְלּדָ ה ַהיַּ ׁשָ ּקְ  ָמה ּבִ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

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

ָר רֹוַזה יָ  ְרק ְוִציְּ ּפַ ָבה ַעל ַסְפָסל ּבַ  ________      ׁשְ

ים  ָרִחים ְוֲאָנׁשִ ָבעֹות, ּפְ ָרה ּגְ  ________      רֹוַזה ִציְּ

ה ְלּדָ ִביל ַהיַּ ׁשְ ּפֹור ּבִ ָרה ּצִ  ________      רֹוַזה ִציְּ

ָנה ַמּתָ יֹוָקן ּבְ ה ֶאת ַהּדְ ְלּדָ  ________  רֹוַזה ָנְתָנה ַליַּ

  

בצבע יש להקריא לתלמיד.ה שאלות מודגשות   
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ְפזֶֹרת ְטרֹום ְקִריָאה  –ֲהִליָכה ְנִעיָמה    ּתִ
 

ְפֹזֶרת  ּתִ ים ּבַ ּלִ יפּו ֶאת ּכֹל ַהּמִ  ִמְצאּו ְוִהּקִ
 

ים: יק, , ִהְזִמיָנה ִמּלִ ה, ּתִ ׁשָ ְמָחה, עֹוד, ִהְתַלּבְ ֲחִגיָגה, ׂשָ
בֹוָרה, ַחְרּגֹול,  ָרִחים, ּדְ לֹום, ּתֹוָדה, ַחיֹּות. יֹוָנה, ּפְ  ׁשָ
 

 

 א  ך  ש ת  ו  ד  ה  ח 

 ה  ז מ  י  נ  ה  ק  ר 

 ד  ז ח  ק  ש ת  ח  ג 

 פ  ס  ה  צ  ל  ל  ג  ו 

 ר  ו  מ  א  ו  ב  י  ל 

 ח  י  ו  ת  ם  ש ג  ע 

 י  ו  נ  ה  צ  ה  ה  ו 

 ם  ד  ב  ו  ר  ה  ף ד 
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 ֲהִליָכה ְנִעיָמה 
 

ת יָרן ְלֲחִגיָגה. ִרּנַ  ִהְזִמיָנה ֶאת ׁשִ

ְמָחה ְוָאְמָרה: יָרן ׂשָ  ׁשִ

ָעה".  עֹוד ֲחִצי ׁשָ  "ָאבֹוא ּבְ

ה, ׁשָ יָרן ִהְתַלּבְ  ׁשִ

יק ְוָיְצָאה. ָרה ֶאת ַהּתִ  ִסּדְ

ּה ָרֲאָתה יֹוָנה ְלָבָנה ָנָחה ַעל ָעָנף,  ַדְרּכָ  ּבְ

בֹוָרה ָקְטָנה  ָרִחים ּדְ  ְוַחְרּגֹול ָיֹרק. ְוַעל ַהּפְ

יָרן ְלרֹוִנית, יָעה ׁשִ  ִהּגִ

ִהְזַמְנּתְ אֹוִתי"  לֹום, ּתֹוָדה ׁשֶ  ָאְמָרה: "ׁשָ

ָרֲאָתה. ֹונֹות ׁשֶ ָרה ָלּה ַעל ַהַחיֹּות ַהׁשּ  ְוִסּפְ
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ֵאלֹות:  –ֲהִליָכה ְנִעיָמה   ְ  ׁשּ
 

יָרן ְלֲחִגיָגה? .1  ִמי ִהְזִמיָנה ֶאת ׁשִ
_________________________ ____________

 _____________________________________ 
 

ת?  .2 יַע ְלִרּנַ ּגִ ּתַ יָרן ָאְמָרה ׁשֶ ה ְזַמן ׁשִ ּמָ  ּתֹוְך ּכַ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ּפּור: .3 ּה ְלִפי ַהּסִ ּלָ אּור ׁשֶ ה ַלּתֵ ין ַחיָּ  ִמְתחּו ַקו ּבֵ

 
בֹוָרה  ְלָבָנה         ּדְ

 ָיֹרק          יֹוָנה

ה        ַחְרּגֹול   ְקַטּנָ

 
ֶרְך? .4 ּדֶ ם רֹוִאים ּבַ   ֵאילּו ַחיֹּות ַאּתֶ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
 _____________________________________

_______________________ ______________ 
 
 
 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ּפֹוד  לֹוִמית ְוַהּקִ  ִאיְקס ִעּגוּל ְטרֹום ְקִריָאה –ׁשְ
 

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

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ים  קֹוִצים  ְתאֹום  ַרּבִ  ִקּפֹוד  ּפִ

ְרִעין לֹום   ּגַ  ׁשָ



  עיצוב בחינוך ©
 

ּפֹוד לֹוִמית ְוַהּקִ  ׁשְ
 

ָנה ָ ת ַהׁשּ ְתִחּלַ  ּבִ

ה. ּנָ ּגִ ָלה ּבַ לֹוִמית ִטיְּ  ׁשְ

ְתאֹום ָרֲאָתה ִקּפֹוד.  ּפִ

ים, ּפֹוד קֹוִצים ַרּבִ  ַלּקִ

ה קֹוִצים לֹוׁשָ  ְוַעל ׁשְ

לֹוִמית ָרֲאָתה  ל ִרּמֹוִנים! -ׁשְ ְרִעיִנים ׁשֶ  ּגַ

ְרִעין, ָאֹדם ְוָעֹגל, ַעל קֹוץ ִנְפָרד.  ּכֹל ּגַ

לֹוִמית ָצֲחָקה ְוָאְמָרה:  ׁשְ

ָנה!" ָ ִהְתּכֹוַנְנּתָ ְלֹראׁש ַהׁשּ לֹום ִקּפֹוד, ִנְרָאה ׁשֶ  "ׁשָ
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ּפֹוד  לֹוִמית ְוַהּקִ ֵאלֹות: –ׁשְ ְ  ׁשּ
 

לֹוִמית ִט  .1 ה?ָמַתי ׁשְ ּנָ ּגִ ָלה ּבַ  יְּ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ה? .2 ּנָ ּגִ לֹוִמית ּבַ  ֶאת ִמי ָרֲאָתה ׁשְ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
לֹום ִקּפֹוד  .3 לֹוִמית: "ׁשָ ה ָאְמָרה ׁשְ    , ָלּמָ

ָנה!"? ָ ִהְתּכֹוַנְנּתָ ְלֹראׁש ַהׁשּ   ִנְרָאה ׁשֶ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

 _____________________________________
 _____________________________________ 

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

לֹוִמית ָרֲאָתה ִקּפֹוד  ________    ׁשְ

ּפוֹ  ְרִעיִנים ַעל ַהּקֹוִצים 4ד ַלּקִ  ________   ּגַ

ּפֹוד  ְרִעיִנים ֵיׁש ַלּקִ ל ּגַ  ________   ִלימֹון ׁשֶ

ְרִעין ָהָיה ָאֹדם ְוָעֹגל ל ּגַ  ________    ּכָ

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ִיץ  ַחק ְצִביָעה ְטרֹום ְקִריָאה  –ּקַ  ִמׂשְ
 

י ַההֹוָראֹות. ִצְבעּו ֶאת  ִנים ַעל ּפִ ְלּבֵ  ַהּמַ
 ָמה ָיָצא? __________________ 

 
ִיץ  =   חֹוף         = ּקַ

 
ָכה =    ָנִעים =       ִחיְּ

 

 

ִיץ ִיץ ּקַ א ּקַ  ּתֹוָדה  ִהְתִחיל ִאּמָ

ִיץ ִיץ ּקַ ִריִרים  ּתֹוָדה  חֹול ּקַ  ּקְ

ִיץ א ּקַ ִריִרים  ִאּמָ  ִהְתִחיל חֹול ּקְ

ִריִרים  ִים חֹול ּקְ א ִהְתִחיל ּמַ  ִאּמָ

א ִים חֹול ִאּמָ  ּתֹוָדה  חֹול ּמַ

ִים ָכה ּמַ ִים ִחיְּ ָכה ּמַ ִים ִחיְּ  ּמַ

ָכה ָכה   ָנִעים ִחיְּ ָכה ָנִעים ִחיְּ  ִחיְּ

 ָנִעים ָנִעים ָנִעים ָנִעים ָנִעים

 חֹוף  חֹוף  חֹוף  חֹוף  חֹוף 

 חֹוף  חֹוף  חֹוף  חֹוף  חֹוף 
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ִיץ   ּקַ
 

ִיץ,  ִהְתִחיל ַהּקַ

ֲאָלה: א ְוׁשָ ָרה ִעם ִאּמָ ּבְ ִלית ּדִ  ּגָ

ִיץ ְמאֹוד ַחם, ּקַ א, ּבַ  "ִאּמָ

ם.  יָּ  ָהִייִתי רֹוָצה ְלִהְתָקֵרר ּבַ

ם?". ע ְלׁשָ  ָמַתי ִנּסַ

ע ָמָחר". א ָעְנָתה: "ּבֹוִאי ִנּסַ  ִאּמָ

ּה.  ם ַעם ִאּמָ ה ָנְסָעה ַליָּ  ְלָמֳחָרת ִרּנָ

ָלה ַעל ַה   חֹוף ִהיא ִטיְּ

ִריִרים.  ִים ַהּקְ ּמַ ֲחָתה ּבַ  ְוׂשָ

ָבה ַעל ַהחֹול ְוָאְמָרה: ה ָיׁשְ  ִרּנָ

ם". יָּ א, ָנִעים ְמאֹוד ּבַ  "ּתֹוָדה ִאּמָ

ְמָחה".  ׂשִ ָכה ְוָאְמָרה: "ּבְ א ִחיְּ  ִאּמָ
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ִיץ  ֵאלֹות: –ּקַ ְ  ׁשּ
 

ִלית ָרְצָתה ִלְנֹסַע? .1  ְלָאן ּגָ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ם? .2 ִלית ָרְצָתה ִלְנֹסַע ַליָּ ה ּגָ  ָלּמָ
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

ם?  .3 יָמה ִלְנֹסַע ַליָּ א ִהְסּכִ  ַהִאם ִאּמָ
______________________ _______________

 _____________________________________ 
 

ם: .4 יָּ ָתה ּבַ ִלית ָעׂשְ נּו ָמה ּגָ  ַסּמְ
 

ָלה ַעל ַהחֹוף  ִלית ִטיְּ ִלית ָאְכָלה ַאְרִטיק     ּגָ  ּגָ

ִלית ָאְסָפה ְצָדִפים  ֲחָתה              ּגָ ִלית ׂשָ  ּגָ

ָבה ַעל ַהחֹול ִלית ָיׁשְ ְנָתה ַאְרמ   ּגָ ִלית ּבָ חֹולּגָ  ֹון ּבַ

  

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 
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ה ְוַרִני  ֶזל ְטרֹום ְקִריָאה  –ִהּלָ  ּפָ
 
ב.1 ב ֵאל ּגַ יקּו ּגַ ִנים ְוַהְדּבִ ְלּבֵ ֵני ַהּמַ ְזרּו ֶאת ׁשְ  . ּגִ
ֶזל.2 ים ַהְמֻקְוַקִוים ֶאת ֶחְלֵקי ַהּפָ ּוִ י ַהּקַ ְזרּו ַעל ּפִ  . ּגִ
רּו ֶאת 3 י ַמֲעָלה. . ַסּדְ ַלּפֵ ה ּכְ ּלָ ֶזל ַעם ַהּמִ  ֶחְלֵקי ַהּפָ
ה ְוהֹוֵפְך אֹוָתּה.4 תֹורֹו ַמְקִריא ִמּלָ ְחָקן ּבְ ל ׂשַ  . ּכָ
ל ַהֲחָלִקים ֲהפּוִכים 5 ּכָ ׁשֶ ֶזל   -. ּכְ יבּו ֶאת ַהּפָ  ַהְרּכִ

 

 

ְתקֹות ְלַהְמִציא  אֹוֲהִבים  ַהְרּפַ

דֹות   ׁשֹוְטִרים  ׁשֹוְדִדים  ַאּגָ

ָרקֹוִנים  יִרים ּדְ  ִלְפָעִמים  ַאּבִ
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ה ְוַרִני   ִהּלָ
 

ְתקֹות.  ה ְוַרִני אֹוֲהִבים ְלַהְמִציא ַהְרּפַ  ִהּלָ

דֹות ַעל ׁשֹוְדִדים ְוׁשֹוְטִרים   ַרִני ַמְמִציא ַאּגָ

ְתקֹות ה ַמְמִציָאה ַהְרּפַ יִרים. ְוִהּלָ ָרקֹוִנים ְוַאּבִ  ַעל ּדְ

ה ְוַרִני   ִלְפָעִמים ִהּלָ

ים  ּפִ ְתקֹות ַעל ּדַ  ּכֹוְתִבים ֶאת ַהַהְרּפַ

ּבֹוִרים.  ִרים ֶאת ַהּגִ  ּוְמַציְּ

ְתקֹות ַלהֹוִרים.  ִרים ֶאת ַהַהְרּפַ ה ְוַרִני ְמַסּפְ ְך, ִהּלָ  ַאַחר ּכָ
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ה ְוַרִני  ֵאלֹות:  –ִהּלָ ְ  ׁשּ
 

 
ה ְוַרִני אֹוֲהִבים ַלֲעׂשֹות? ָמה  .1  ִהּלָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
 

ל ֶאָחד .2 ְתָקאֹות ַמְמִציא ּכָ  ? ֵאילּו ַהְרּפַ
 

 :ַרִני
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ה  : ִהּלָ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ְתקֹות?  .3 ה ְוַרִני ֶאת ַהַהְרּפַ ִרים ִהּלָ  ְלִמי ְמַסּפְ

 _____________________________________
 _____________________________________ 

 
ְתקֹות? .4 ם אֹוֲהִבים ְלַהְמִציא ַהְרּפַ ם ַאּתֶ    ַהִאם ּגַ

 _____________________________________
 _____________________________________ 
 _____________________________________
 _____________________________________ 

 

 שאלות מודגשות בצבע יש להקריא לתלמיד.ה 


