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ׁשּורּוק    ֻקּבּוץ 
 ִצְבעּו ֻקּבּוץ ְוׁשּורּוק ִּבְׁשמֹות ַהְסָפִרים.

לֹוְמִדים ׁשּורּוק ְוֻקּבּוץ
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ִּכְתבּו ִמַתַחת ַלְתמּוָנה ֶאת ַהִמָלה ַהַמְתִאיָמה.

סּו  ֻס   ׁשּו  ֻׁש   ׂשּו  ֻׂש   הּו  ֻה  

פּו  ֻפ    תּו  ֻת    ּפּו  ֻּפ    גּו   ֻג  

נּו   ֻנ חּו  ֻח   דּו  ֻד    מּו  ֻמ   

ְּבָמה ַמְתִחיָלה ַהִמָלה? ִמְתחּו ַקו.

תּו   תֹו    ֻׁש    ׁשֹו          

ַּבֲחרּו ָׁשלֹוׁש ִמִלים, ִּכְתבּו ָלֶהן ִמְׁשָּפט ַּבַמְחֶּבֶרת ְוַצְירּו ִציּור ַמְתִאים.

ַיתּוׁש     ָחתּול     ֻחְלָדה     גּור     ָיגּוָאר     ְתָמנּון
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  ִקְראּו.

ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים: יֹוְצִאים ִלְׁשמּוַרת ַהֶטַבע

ַהמֹוָרה ֶׁשל ִּכָתה א׳ ָאְמָרה ַלַתְלִמיִדים: ״ִהִגיַע ַהְזַמן 

ְלַהְׁשִאיר ֶאת ַהְסָפִרים ְוֶאת ַהַמְחָּברֹות ַּבִּכָתה ְוָלֵצאת 

ִלְראֹות ֶאת ַהַחיֹות ַהְמַעְנְינֹות ִּבְׁשמּוַרת ַהֶטַבע.״

 ַמִהי ְׁשמּוַרת ֶטַבע?

״ֵאיֶזה ֹיִפי!״ ָקְרָאה ָתָמר. ״ֲאִני אֹוֶהֶבת ַחיֹות ְגדֹולֹות: 

ֶזְּברֹות, סּוִסים, ׁשּוָעִלים, ָיגּוָאר, ְוַגם...״

״ַוֲאִני אֹוֵהב ַדְוָקא ַחיֹות ְקַטנֹות יֹוֵתר: ֻחְלדֹות, 

ִחּפּוִׁשיֹות, ַיתּוִׁשים,״ ִהְתָּפֵרץ ָגד ִלְדָבֶריָה.
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ַהִאם ַאֶתם אֹוֲהִבים ַחיֹות?  

ִּכְתבּו ֵׁשמֹות ֶׁשל ְׁשלֹוָׁשה ַּבֲעֵלי ַחִיים ֶׁשַאֶתם אֹוֲהִבים:

  .1

  .2

 .3

ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַחיֹות: 

דּוִכיַפת, ְתָמנּון, ָחתּול, ַיְנׁשּוף, ַיתּוׁש, ֶקְנגּורּו

ֵאיזֹו ַחָיה ַמְעִדיף ָּכל ֶיֶלד?  

ִּכְתבּו ְלַיד ָּכל ֶיֶלד ַחָיה ַאַחת ַמְתִאיָמה ֵמָהְרִׁשיָמה. 

ָתָמר ַמְעִדיָפה  

ָגד ַמְעִדיף 

״ֶאְפָׁשר ִיְהֶיה ְלַהֲאִכיל ֶאת ַהַחיֹות ֶׁשִנְפֹגׁש?״ ָׁשֲאָלה ַאָיָלה. 

״ָצִריְך ְלַבֵקׁש ְרׁשּות,״ ָעְנָתה ַהמֹוָרה. ״ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשֵיׁש 

ָמקֹום ָסגּור ְלַהֲאָכַלת גּוִרים ֶׁשל ֲחתּוִלים.״

ַאָיה, ָגד, ֹרֶתם, ְוִליַאת ִהְצָטְרפּו ַלִׂשְמָחה ְוַלְמהּוָמה ְוַרק ָׁשֵקד 

ָיַׁשב ְּבֶׁשֶקט ַּבַצד ְוֹלא ָאַמר ָדָבר. ״ָׁשֵקד,״ ָקְרָאה ַהמֹוָרה, 

״ַמדּוַע ֵאיְנָך ָׂשֵמַח? ֵאיְנָך אֹוֵהב ִלְפֹגׁש ַחיֹות?״

״ֲאִני אֹוֵהב ִלְפֹגׁש ַחיֹות,״ ָעָנה ָׁשֵקד, ״ֲאָבל ַרק ִּבְסָפִרים.״
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נּו  ה ַרּבֵ ַרת ֹמׁשֶ ּפָ
קֹול ִהְתאֹוְנָנה,  ּבְ

ם ְמאֹוד ָאֹרְך  ׁש ָלּה ׁשֵ ּיֵ ׁשֶ
ה.  ְוִהיא ֲהֵרי ְקַטּנָ

ת -   ׁשֶ ָלֵכן ִהיא ְמַבּקֶ
ה -   ִאם ֶזה ֹלא ָקׁשֶ

ׁשּוט ְמאֹוד ִלְקֹרא ָלּה:  ּפָ
ה.  ַרת ֹמׁשֶ ָמַרת ּפָ

 
נּו  ה ַרּבֵ ַרת ֹמׁשֶ ּפָ
ִהְצַטֲעָרה נֹוָרא, 

ם ִנְרָאה ָלּה ֹלא ַמְתִאים -   ֵ ַהּשׁ
ָרה.  ִהיא ּפָ ִבים ׁשֶ חֹוׁשְ
ת -   ׁשֶ ָלֵכן ִהיא ְמַבּקֶ

ה -   ִאם ֶזה ֹלא ָקׁשֶ
ׁשּוט ְמאֹוד ִלְקֹרא ָלּה:  ּפָ

ה.  ַהֲחֵבָרה ֹמׁשֶ
 

נּו  ה ַרּבֵ ַרת ֹמׁשֶ ּפָ
י,  ׁשִ ה ִטּפְ ּזֶ ָבה ׁשֶ ָחׁשְ

חּוִרים  ל ּבַ ם ׁשֶ ה ֶזה ׁשֵ ֹמׁשֶ
ית.  ל ִחּפּוׁשִ ְוֹלא ׁשֶ

ת -   ׁשֶ ָלֵכן ִהיא ְמַבּקֶ
ה -   ִאם ֶזה ֹלא ָקׁשֶ

ׁשּוט ִלְקֹרא ָלּה: ּבֹוִאי!  ּפָ
ד. בֹוא ִמּיָ ְוִהיא ּתָ

ִמיץ" יִרים ּבְ                          ִמּתֹוְך "ׁשִ

נּו / ֶאְפַרִים ִסידֹון ה ַרּבֵ ַרת ֹמׁשֶ ּפָ

ָלָמה ִּבְקָׁשה ַהִחּפּוִׁשית ֶׁשָּפׁשּוט ַיִגידּו ָלה: "ּבֹוִאי"?   •

ַהִאם ַאֶתם ַמִּכיִרים ִמיֶׁשהּו ֶׁשֵאינֹו אֹוֵהב ֶאת ְׁשמֹו?   •

ָמה ַאֶתם חֹוְׁשִבים ַעל ֶזה?  

  ִקְראּו.
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ַהְׁשִלימּו ֶאת ִדְבֵרי ָּפַרת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְלִפי ַהִׁשיר.

ָּפַרת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֵאיָנה ָּפָרה. ַמִהי?

 ִזִקית   ִצּפֹור   ִחּפּוִׁשית     ִג’יָרָפה

ַוֲאִני ֹלא אֹוֶהֶבת ַגם ֶאת 

ַהֵׁשם ַהֲחֵבָרה ֹמֶׁשה ִּכי 

ָאז ִאם ַאֶתם רֹוִצים 

ִלְקֹרא ִלי, ַתִגידּו ָּפׁשּוט

ֲאִני ֹלא אֹוֶהֶבת ַגם ֶאת 

ַהֵׁשם ָמַרת ָּפַרת ֹמֶׁשה 

ִּכי  

ָלָמה ִּבְקָׁשה ַהִחּפּוִׁשית ֶׁשָּפׁשּוט ַיִגידּו ָלה: "ּבֹוִאי"?   •

ַהִאם ַאֶתם ַמִּכיִרים ִמיֶׁשהּו ֶׁשֵאינֹו אֹוֵהב ֶאת ְׁשמֹו?   •

ָמה ַאֶתם חֹוְׁשִבים ַעל ֶזה?  

ֲאִני ֹלא אֹוֶהֶבת ֶאת ַהֵׁשם 

ָּפַרת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִּכי הּוא 

ָאֹרְך ִמַדי.

ְּכַדאי ָלֶכם ִלְקֹרא ֶאת ַהִׁשיר 

"ָּפַרת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו"

ֵמֵאת ַחָיה ֶׁשְנָהב.
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ִחּפּוִׁשית ִהיא ַחָיה ְקַטָנה ִעם ֵׁשם ָאֹרְך.

ִּפיל הּוא ַּבַעל ַחִיים ָגדֹול ִעם ֵׁשם ָקָצר.

ַהְׁשִלימּו.

ִהיּפֹוּפֹוָטם הּוא ַּבַעל ַחִיים  )ָגדֹול / ָקָטן( 

ִעם ֵׁשם  )ָאֹרְך / ָקָצר(.

ָצב הּוא ַּבַעל ַחִיים  )ָגדֹול / ָקָטן( 

ִעם ֵׁשם  )ָאֹרְך / ָקָצר(.

סּוס הּוא ַּבַעל ַחִיים  )ָגדֹול / ָקָטן( 

ִעם ֵׁשם  )ָאֹרְך / ָקָצר(.

תֹוַלַעת ֶמִׁשי ִהיא ַחָיה  )ְגדֹוָלה / ְקַטָנה( 

ִעם ֵׁשם  )ָאֹרְך / ָקָצר(.

ֵׁשמֹות ְקָצִרים ְוֵׁשמֹות ֲאֻרִּכים


