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עם מילים קצרות
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הבנת 
הנקרא
גלויה 
וסמויה

הפעלות - משימות כתיבה כולל כתיבה 
יצירתית (לכל סיפור יש קודם כל כתיבה 

לימודית כמו שאלות ותשובות)
עמוד

קשת בשמים 7תיאור, רשימה·4 ק1. 
בחנות 8רשימת קניות·4 ק2. 
הכבש 9תיאור והסבר·5 ק3. 

החידה של דני 10פתק או חידה·5 ק 4. 
בונים מלגו 11כתיבה אישית·5 ק5. 
ליאור נפל 12כתיבה אישית רגשית·5 ק 6. 

חברים טובים 13כתיבה אישית ·5 ק 7. 
עמוס הולך לבית הספר 14פתק בקשה·6 מ8. 

הסלט של אמא 15רשימה, בחירה אישית·5 ק9. 
יוני פוחד מנחש 16עמדה אישית רגשית·6 ק10. 

מרק גזר 17בחירה אישית·6 ק11. 
תומי הכלב שלי 18עמדה אישית·7 ק12. 

גן החיות 19כתיבת כרטיס כניסה ·6 ק13. 
הכנת לחם  20רצף ·8 ק14. 

שיעור ספורט 21הסבר·7 ק15. 
הליצן בהופעה 22סיפור·6 מ16. 

טקסטים עם מילים ארוכות

פיקניק בגן הציבורי 23תיאור·4 ק1. 
יש לי שפעת 24הסבר·6 ק2. 
הקן והגוזלים 25הסבר·5 ק3. 

הכלב שלי 26מכתב בקשה·4 מ4. 
תספורת חדשה 28הסבר·5 מ5. 

הבלון של אביטל 29כתיבה רגשית אישית·6 מ6. 
יציאה לסרט 30בחירה אישית + הסבר·4 א7. 

הכדור התגלגל לכביש 32בחירה אישית + הסבר·6 ק8. 
מבחן בחשבון 33עמדה אישית + הסבר·5 מ9. 

שיעור התעמלות 34רצף, בחירה אישית + הסבר·4 א 10. 
העפיפון 36הוראות·6 מ11. 

זהירות בדרכים 37הסבר·6 מ12. 
ביקור בספרייה 38הסבר, עמדה אישית·4 א13. 

ההורים והשיעורים 40הסבר·6 מ14. 
נחשים 42איור, בחירה אישית·6 מ15. 

קלפי כדורגל 44הסבר·6 ק16. 
ארוחת צהריים 45המשך לסיפור·6 מ17. 

ארוחת ערב 46בחירה אישית + הסבר·6 א18. 
ארוחת עשר 47הסבר·5 א19. 

אצל סבא וסבתא 48הסבר·7 מ20. 
רכיבה על אופניים   49הסבר·5 א21. 

אוהדי כדורסל 50הסבר, עמדה אישית·5 מ22. 
התזמורת העירונית 52הסבר, כתיבה אישית·5 א23. 

קניות ובישול 54רשימת קניות + מתכון·5 מ24. 
מפגש בחצר 56רצף, בחירה אישית·7 מ25. 

מקרא
ק - שורות קצרות
א - שורות ארוכות

מ - שורות מעורבות: קצרות וארוכות.
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שמירה על הטבע 58מכתב בקשה ·7 מ26. 
טיול ביער 60עמדה אישית, כריכה לספר·7 מ27. 

לירון בגן החיות 62הסבר, ציור·9 ק28. 
אביתר מתגבר 64כתיבה רגשית אישית·6 א29. 

שיעור מחשבים 66בחירה אישית·6 א30. 
תום יצירתי 68בחירה אישית·7 ק31. 

חנות נעליים  70בחירה אישית, הסבר·5 א32. 
ברכה לראש השנה 72כרטיס ברכה, הסבר·8 ק33. 

מסיבת גיבוש 74רשימה·7 ק34. 
רכיבה על סוסים 76בחירה אישית, סיפור·8 ק35. 

נבחרות להתעמלות קרקע 78הסבר, כתיבה רגשית אישית·6 א36. 
אצל רופא השיניים 80הסבר·11 ק37. 

תוכנית טלוויזיה 82הסבר, המלצה·7 א38. 
אני לומד להיות עצמאי 84הסבר, כתיבה רגשית אישית·7 א39. 

כללי התנהגות 86דעה אישית, הסבר·10 ק40. 
שולה בים 88הסבר, דעה אישית, שלט·8 א41. 

חוג בבית הספר 90בחירה אישית, הסבר·8 א42. 
משחק חדש בבית החולים 92הוראות ·7 א43. 

ניקיון בבית 94הסבר·8 א44. 
יום גשום 96תיאור·9 ק45. 

בטיחות בדרכים 98המלצות·8 א46. 
במסעדה 100תפריט·10 ק47. 

החתולים שלנו  102הסבר, דעה אישית·8 א48. 
ִמחזור 104דעה אישית·12 ק49. 

·טקסטים אותנטיים

איזה יופי - שיר / מירה מאיר 106בחירה אישית, רשימה·5 ק1. 
החידות הראשונות - חידות / מאשה קלו 107חידה·4 ק2. 

לגלות סודות - שיר / חיה שנהב 108הסבר, כתיבה רגשית אישית·6 ק3. 
שאול והשרוול - שיר / מיכל סנונית 110בחירה אישית, כתיבה רגשית אישית·7 ק4. 

קן לציפור - שיר / חיים נחמן ביאליק 112תיאור, כתיבה רגשית אישית·8 ק5. 
תמיד - שיר / יהודה אטלס 114בחירה אישית·8 ק6. 

שיר ערש לצבעים  - שיר / נעמי שמר 116בחירה ודעה אישית, דיבור ישיר דמיוני, ציור·6 א7. 
יש לי כלב מנוקד - שיר / מירה מאיר 120דעה אישית·8 ק8. 

זהב - שיר / דתיה בן דור 122בחירה אישית, סיפור·12 מ9. 
העצבים - מידעי  124שאלות חקר·12 מ10. 

מירי–מירי קטנטנה - שיר / נורית יובל 126איור מתוך הבנה·16 ק11. 
העורב והדב - משל / צביה וילנסקי, נ' פרסקי 128הסבר, דעה אישית, שיחה·10 ק12. 

חושם והעכבר / צביה וילנסקי, נ' פרסקי 130דעה אישית·10 מ13. 
·טקסטים דמיוניים

אני מלך החדר 132הסבר, כתיבה רגשית אישית·11 מ 1. 
טיול בענן 134תיאור, איור·10 מ2. 

מסיבה ביער 136הזמנה·8 מ3. 
קן של נמלים 138איור ותיאור·9 מ4. 

רכיבה על הדולפין 140סיפור·11 מ5. 
מפגש עם חייזר 142הסבר, המשך לסיפור, ציור·10 מ 6. 

הדרקון המפחיד  146פתק בקשה, הסבר·18 מ7. 
הקרנף בלע תולעת 148סיפור וכריכה·17 ק8. 
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