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ָעמֹוס הֹוֵלך ְלֵבית ַהֵּסֶפר*

ַּבֹּבֶקר ָעמֹוס ָּבא ְלֵבית ַהֵּסֶפר.

ָעמֹוס לֹוֵמד ְּבִכָּתה ֵּבית.

ַּבִּכָּתה הּוא קֹוֵרא ֵסֶפר

ְוַגם ּכֹוֵתב ִסּפּור. 

ָעמֹוס אֹוֵהב ִסּפּוִרים.

ְּבסֹוף ַהּיֹום הּוא חֹוֵזר ְלֵביתֹו. 

ְּבֵאיזֹו ִּכָּתה ָעמֹוס לֹוֵמד?      .1

ָמה עֹוֶׂשה ָעמֹוס ַּבִּכָּתה?    .2

ְלָאן ָעמֹוס חֹוֵזר ְּבסֹוף ַהּיֹום?    .3

ַּבִּכָּתה ֵּתַבת ַּבָּקׁשֹות. ִּכְתבּו ַלּמֹוָרה ֶּפֶתק  ּובֹו ַּבָקָׁשה ְלַלֵּמד ִׁשעּור      

ֶׁשַאֶּתם אֹוֲהִבים.  

*מאת הילרי הרצברגר
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ִׁשעּור ְסּפֹוְרט*
ִּכָּתה ג' ֶּבָחֵצר.

ַהַּתְלִמיִדים ְּבִׁשעּור ְסּפֹוְרט.

רֹון ּבֹוֵעט ַּבַּכּדּור,

ִסיָמה ָרָצה ָסִביב ֶלָחֵצר,

ּוֹמֶשה זֹוֵרק ַּכּדּוְרַסל.

ְּבָכל ַּפַעם עֹוִׂשים ָּדָבר ַאֵחר 

ְּבִׁשעּור ְסּפֹוְרט.  

ֵאיזֹו ִּכָּתה ֶּבָחֵצר?     .1

ֵאיֶזה ִׁשעּור ַעְכָׁשיו?     .2

ָמה עֹוֶׂשה רֹון?     .3 

ִמי ָרץ ָסִביב ֶלָחֵצר?     .4

ָמה עֹוֶׂשה ֹמֶשה?       .5

ָלָּמה ָחׁשּוב ַלֲעׂשֹות ְסּפֹוְרט?    
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ִּבְזִהירּות ַּבְּדָרִכים*
ְלָכל ִּכָּתה ֵיׁש ִׁשעּור ְזִהירּות ַּבְּדָרִכים.

ַהַּתְלִמיִדים לֹוְמִדים 

 ֵאיְך ַלֲחצֹות ֶאת ַהְּכִביׁש.

ֵהם לֹוְמִדים ַּגם ַלֲחֹגר 

ֲחגֹוַרת ְּבִטיחּות ַּבְּמכֹוִנית

ְוַלֲחֹבׁש ַקְסָדה ִּבְזַמן ְרִכיָבה ְּבאֹוַפַּנִים.

ֵאיֶזה ִׁשעּור ֵיׁש ְלָכל ִּכָּתה?    .1
  

ָמה ַהַּתְלִמיִדים לֹוְמִדים ְּבִׁשעּור ְזִהירּות ַּבְּדָרִכים?  .2

 

ִּכְתבּו ֵאיְך חֹוִצים ְּכִביׁש.   

*מאת הילרי הרצברגר
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ֲעֵלי ַׁשֶּלֶכת
ְלַיד ֵּביֵתנּו ְּגֵדִלים ֲעֵצי ֱאגֹוז. 

ַּבֹחֶרף נֹוְׁשִרים ָּכל ֶהָעִלים ִמן ָהֵעִצים. 

ִהִּגיַע ַהֹחֶרף. ָהֵעִצים ִנְׁשֲארּו ֵעיֻרִּמים. 

ָלַבְׁשִּתי ְּבָגִדים ַחִּמים ּוַמָּגַפִים, 

ָלַקְחִּתי ִמְטִרָּיה,

ְוָיָצאִתי ִעם ַאָּבא ְלֵבית ַהֵּסֶפר.

רּוחֹות ֲחָזקֹות ֵהֵחּלּו ִלְנֹׁשב.

ָעפּו ֶהָעִלים ָּברּוַח ְוָנֲחתּו ְלַיד ֶּדֶלת ַהַּבִית.

ְּבִסּיּום יֹום ַהִּלּמּוִדים ַׁשְבִּתי ַהַּבְיָתה.

ֲעֵרָמה ֲעָנִקית ֶׁשל ָעִלים ִחְּכָתה ִלי.

ִּכְּסָתה ָהֲעֵרָמה ֶאת ֶּדֶלת ַהַּבִית.

ָקַפְצִּתי ַעל ָהֲעֵרָמה ְוֶנֱעַלְמִּתי ִמַּתַחת ֶלָעִלים.

ֵאיֶזה ֵּכיף.

ֵהיָכן ְּגֵדִלים ֲעֵצי ָהֱאגֹוז?     .1

ָמַתי נֹוְׁשִרים ֲעֵלי ָהֵעִצים?     .2

ַמּדּוַע ִנְׁשָאִרים ָהֵעִצים ֵעיֻרִּמים?     .3

ְלָאן ָיָצאִתי ִעם ַאָּבא?     .4

ָמה ִחְּכָתה  ִלי ְלַיד ֶּדֶלת ַהַּבִית?     .5

ָמה ִּכְּסָתה ֲעֵרַמת ֶהָעִלים?     .6
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ִמִּלים ֶׁשל ַטַעם /  ַּדְתָּיה ֶּבן ּדֹור
ַּתִּגיד ִמָּלה ָיָפה. - ֶּפַרח.

ַּתִּגיד ִמָּלה ָקָרה. - ֶקַרח.

ַּתִּגיד ִמָּלה ֲחמּוָצה. - ִלימֹון.

ַּתִּגיד ִמָּלה ִעם חֹור. - ֲאִסימֹון.

ַּתִּגיד ִמָּלה ְמַצְפֶצֶפת. - ַצְפֵצָפה.

ַּתִּגיד ִמָּלה ַמְפִחיָדה. - ְמַכֵּׁשָפה.

ַּתִּגיד ִמָּלה טֹוָבה. - ֹיִפי.

ַּתִּגיד ִמָּלה ְּדִביָקה. - טֹוִפי. 

ִמּתֹוְך "ָּכָכה ֶזה ְּבִעְבִרית"

ֵאיזֹו ִמָּלה ָיָפה מֹוִפיָעה ַּבִּׁשיר?  .1

ֵאיזֹו ִמָּלה ָקָרה מֹוִפיָעה ַּבִּׁשיר?  .2

ֵאיזֹו ִמָּלה ְּדִביָקה מֹוִפיָעה ַּבִּׁשיר?  .3

ִמְצאּו עֹוד ִמָּלה ְּדִביָקה.  .4

ִמְצאּו עֹוד ִמָּלה ַמְפִחיָדה.  .5
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ְּכָלֵלי ִהְתַנֲהגּות*
ְּבֵבית ִסְפֵרנּו ֵיׁש ְּכָלֵלי ִהְתַנֲהגּות.

ִאם רֹוִצים ַלֲענֹות, ָצִריְך ְלַהְצִּביַע

ּוְלַדֵּבר ִּבְרׁשּות.

ַּגם ִאם רֹוִצים ָלֵצאת ֵמַהִּכָּתה, 

ָצִריְך ְלַבֵּקׁש ְרׁשּות.

ַהְּמַנֶהֶלת ְוָכל ַהּמֹוִרים

ּדֹוֲאִגים ֶׁשַהַּתְלִמיִדים 

ַיְקִּפידּו ַעל ְּכָלֵלי ַהִהְתַנֲהגּות.

ָנִעים ִלְלֹמד ְּבֵבית ֵסֶפר 

ֶׁשַּמְקִּפיִדים ּבֹו ַעל ְּכָלֵלי ַהִהְתַנֲהגּות.

ֵהיָכן ֵיׁש ְּכָלֵלי ִהְתַנֲהגּות?    .1

ָמה ָצִריך ַלֲעׂשֹות ִאם רֹוִצים ַלֲענֹות?    .2

7*מאת הילרי הרצברגר 



ָלָּמה, ְלִפי ַּדְעְּתֶכם, ָנִעים ִלְלֹמד ְּבֵבית ֵסֶפר ֶׁשַּמְקִּפיִדים ּבֹו ַעל      .3

ְּכָלֵלי ַהִהְתַנֲהגּות?    

  

ָמה ֵהם ְּכָלֵלי ַהִהְתַנֲהגּות ְּבֵבית ִסְפְרֶכם?   

ָמה קֹוֶרה ִאם ְמֵפִרים ֶאת ַהְּכָלִלים?   

 

ְלֵׁשם ָמה ֲאַנְחנּו ְזקּוִקים ִלְכָלִלים?*   

 

 

 

*רצוי לנהל שיחה על כללים שונים - התנהגות בכביש, בטיחות בבית ועוד. 8



ַהּיֹום ָהִראׁשֹון - ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה
ֹּבֶקר. ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ַלִּלּמּוִדים.

ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה...

ַמּדּוַע ַּפַעם ְׁשִנָּיה? ִּכי ֲאִני ְּכָבר ְּבִכָּתה ב'.

ְּבִכָּתה א' ָהְיָתה ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה.

ֻּכָּלנּו ֻמְפָּתִעים: ְּכָבר ִהְסַּתֵּים לֹו ַהחֶֹפׁש? ַמָּמׁש ֶאְתמֹול ַרק ֵהֵחל...

ִהְתַרַּגְׁשִּתי ִלְראֹות ׁשּוב ֶאת ֲחֵבַרי. ֶאת ֱאָּיל א', ֶאת יֹוָאב, ִמיַכל ְוָׁשִני 

ָּפַגְׁשִּתי ַּבֹחֶפׁש ַהָּגדֹול, ֲאִפּלּו ַּכָּמה ְּפָעִמים. ֲאָבל ֶאת ָהֲאֵחִרים ֹלא. 

ִהֵּנה ֱאָּיל ב'... ָוואּו! ַּכָּמה ָּגַבּה! ְוָאִבי - ַהֵּׂשָער ֶׁשּלֹו ִמְׁשּתֹוֵלל... 

ְוִתְקָוה, ְלָיָדּה ָיַׁשְבִּתי ַּבָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה.

ִמיַכל, ַהְּמַחֶּנֶכת, ֶׁשִהיא “ֻמְמִחית ִּבְלַסֵּפר ִסּפּוִרים" ּו"ֻמְמִחית 

ִּבְלַהְרִּגיַע ּוְלַנֵחם" אֹוָתנּו, ַּגם ִהיא ִהִּגיָעה.

ְוֻכָּלם ְמֵלֵאי ֲחָויֹות.

ַהִּׁשעּור ַרק ַמְתִחיל, ּוְכָבר ִנְׁשָּכח ַהֹחֶפׁש ַהָּגדֹול... ַעד ִסּיּום ַהָּׁשָנה.

ִּכְתבּו ַּבַמְחֶּבֶרת:

ַמּדּוַע ִנְקָרא ַהִּסּפּור “ַהּיֹום ָהִראׁשֹון - ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה"?  .1

ִמי ֵהם ְׁשֵני ַהְּיָלִדים ַּבִּכָּתה ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם אֹותֹו ַהֵּׁשם?  .2

ָמה יֹוַדַעת ַהְּמַחֶּנֶכת ַלֲעׂשֹות ֲהִכי טֹוב?  .3

ָמה ִנְׁשָּכח לֹו ַעד ִסּיּום ַהָּׁשָנה?  .4
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ַּגּלּו ֶאת ַהִּבּטּוי
ֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות, ַּגּלּו ֶאת ְׁשמֹות ָהאֹוִתּיֹות, 

ַסְּדרּו אֹוָתן ְלִפי ַהֵּסֶדר ּוְתַקְּבלּו ִּבּטּוי ֻמָּכר.

ַּבִּסּפּוִרים ֲאִני ָּתִמיד ַעְרמּוִמי ּוִפֵּקַח. ְזָנִבי ָאֹרְך ְוָיֶפה.     .1

ְּבֵאיזֹו אֹות ַמְתִחיל ְׁשִמי? 

ֲאִני ַּבַעל ַחִּיים ָאֹרְך. ָלֹרב ּפֹוֲחִדים ִמֶּמִּני.        .2

ָמה ָהאֹות ָהִראׁשֹוָנה ִּבְׁשִמי?  

ְּבֵאיזֹו אֹות ֲאִני ַמְתִחיל?         .3

נֹוצֹוַתי ִּכְמִניָפה ִצְבעֹוִנית. ֲאִני ּפֹוֵרׂש אֹוָתן ְלִתְפֶאֶרת.      .4

ִמי ֲאִני ּוָמה ְׁשִמי? ַמִהי ָהאֹות ָהִראׁשֹוָנה ִּבְׁשִמי?  

ֲאִני ְּכמֹו ִאיְגלּו ָמתֹוק, ָלָבן ִמִּבְפִנים ְוחּום ִמַּבחּוץ.      .5

ִּביְסְקִויט ִלי ַּבַּתְחִּתית ַוֲאִני מֹוִפיַע ַרק ַּבֹחֶרף.     

ָקֶׁשה ְלִהְסַּתֵּפק ַרק ְּבֶאָחד ָּכמֹוִני.        

ַהִאם ְּתַגּלּו ָמה ָהאֹות ָהַאֲחרֹוָנה ִּבְׁשִמי?  

ֲאִני ַּבת זּוגֹו ֶׁשל ַהְּזֵאב.            .6

ַמִהי ָהאֹות ֶׁשִּלְפֵני ָהאֹות ָהַאֲחרֹוָנה ִּבְׁשִמי? 

ֲאִני ְּכָבר מֹוִפיָעה ִּבְׁשֵאָלה ִמְסַּפר 3.    .7

1234567

10



ִסּפּור ִּבְתמּונֹות
ִלְפֵניֶכם ִסּפּור ְּבִאּיּוִרים.

ִּגְזרּו ֶאת ָהִאּיּוִרים. 

ַסְּדרּו אֹוָתם ְלִפי ֵסֶדר ִהְתַרֲחׁשּות ַהִּסּפּור.

ַהְדִּביקּו אֹוָתם ַּבַּמְחֶּבֶרת.

ְּתנּו ֵׁשם ַלִּסּפּור.

11
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ַהְפָּתָעה ְּבֵבית ַהֵּסֶפר

ְּכֶׁשִהַּגְענּו ְלֵבית ַהֵּסֶפר ִחְּכָתה ָלנּו ַהְפָּתָעה.

ִּתְזֹמֶרת. ֲאִמִּתית! ַוֲהמֹון ַנָּגִנים!

ַהִּתְזֹמֶרת ִהְתִחיָלה ְלַנֵּגן ַמְנִּגיָנה ָיָפה ּוְׁשֵקָטה.

ַעל ָּבָמה ְקַטָּנה, מּול ַהַּנָּגִנים,

ָעַמד ִאיׁש ּוְבָידֹו ַמֵּקל ָקָצר.

הּוא ָעָׂשה ְּתנּועֹות ַמְצִחיקֹות ְּבָיָדיו.

ַאֲחֵרי ַההֹוָפָעה ִסֵּפר ָלנּו ָהִאיׁש 

ֶׁשהּוא ְמַנֵהל ֶאת ְנִגיַנת ַהִּתְזֹמֶרת.

ְמַנֵּצַח, קֹוְרִאים ַלַּתְפִקיד ֶׁשּלֹו,

ְוַהּמּוִזיָקה ֶׁשָּׁשַמְענּו ִנְקֵראת מּוִזיָקה ְקָלִסית.

ֵאיזֹו ַהְפָּתָעה ִחְּכָתה ָלנּו?    .1

ָמה ֶהְחִזיק ָהִאיׁש ֶׁשָעַמד ַעל ַהָּבָמה?    .2

ֵאיְך קֹוְרִאים ִלְמַנֵהל ַהִּתְזֹמֶרת?     .3

ֵאיזֹו מּוִזיָקה ָׁשַמְענּו?     .4

ַהִאם ִהְקַׁשְבֶּתם ַּפַעם ְלמּוִזיָקה ְקָלִסית?  .5
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ׁשֹוְמִרים ַעל ַהֶּטַבע

ְּבִׁשעּור ֶטַבע ִנְכַנס ַלִּכָּתה ִאיׁש ָלבּוׁש ְּבָגִדים ְיֻרִּקים.

ַעל ֻחְלָצתֹו ָהָיה ָרקּום ֵסֶמל ְּבצּוַרת ְצִבי.

ָהִאיׁש ִסֵּפר ִּכי ְׁשמֹו ֶאְפַרִים.

ֶאְפַרִים הּוא ַּפָּקח ִּבְרׁשּות ַהֶּטַבע ְוַהַּגִּנים.

ַּתְפִקידֹו ְלָהֵגן ַעל ַהַחי ְוַהּצֹוֵמַח.

ֶאְפַרִים ִסֵּפר ָלנּו ֲהמֹון ִסּפּוִרים.

ֵאיְך ִהִּציל ִקּפֹוד ָּפצּוַע, ּוָמה ָעָׂשה ְּכֵדי ַלֲעֹזר ְלֵעץ ָזֵקן ְוחֹוֶלה.

ָלַמְדנּו ָהמֹון ִמִּסּפּוָריו ֶׁשל ֶאְפַרִים.

ֵמַעְכָׁשו ַנְקִּפיד יֹוֵתר ַעל ְׁשִמיַרת ַהֶּטַבע.

1. ֵאיֶזה ִׁשעּור ָלַמְדנּו?  

2. ָמה ָהָיה ָרקּום ַעל ֻחְלַצת ָהִאיׁש?   

3. ָמה ְׁשמֹו?  

4. ֶאת ִמי ִהִּציל ָהִאיׁש?  

5. ַהִאם ַאֶּתם אֹוֲהִבים ְלַטֵּיל ַּבֶּטַבע?  
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ִסּפּור ִּבְתמּונֹות
ִלְפֵניֶכם ִסּפּור ְּבִאּיּוִרים.

ִּגְזרּו ֶאת ָהִאּיּוִרים. 

ַסְּדרּו אֹוָתם ְלִפי ֵסֶדר ִהְתַרֲחׁשּות ַהִּסּפּור.

ַהְדִּביקּו אֹוָתם ַּבַּמְחֶּבֶרת.

ְּתנּו ֵׁשם ַלִּסּפּור.
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