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מוכנות



ַמְקִׁשיִבים ַלִמָלה ְוסֹוְפִרים.

ַּכָמה ֲחָלִקים ֵיׁש ַּבִמָלה?

ִצְבעּו ִעגּוִלים ְלִפי ִמְסַּפר ַהֲחָלִקים.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ

4



ַמְקִׁשיִבים ַלִמָלה ְוסֹוְפִרים.

ַּכָמה ֲחָלִקים ֵיׁש ַּבִמָלה?

ִצְבעּו ִעגּוִלים ְלִפי ִמְסַּפר ַהֲחָלִקים.



© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ִמְתחּו ַקו ֵּבין ִמִלים ַהַמְתִחילֹות ְּבאֹוָתה אֹות.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ

6



ִמְתחּו ַקו ֵּבין ִמִלים ֶׁשַמְתִחילֹות  ְּבאֹוָתה אֹות.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ

7



ִמְתחּו ַקו ֵּבין ִמִלים ֶׁשַמְתִחילֹות  ְּבאֹוָתה אֹות.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ

8



ִגְזרּו ֶאת ַהְתמּונֹות ְוַהְדִּביקּו ַּבֶּפַרח ַרק ִמִלים 

ֶׁשַמְתִחילֹות ְּבאֹוָתה אֹות ֶׁשַמְתִחיָלה ַהִמָלה             . 

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ

9



ִגְזרּו ֶאת ַהְתמּונֹות ְוַהְדִּביקּו ַּבֶּפַרח ַרק ִמִלים ֶׁשַמְתִחילֹות 

ְּבאֹוָתה אֹות ֶׁשַמְתִחיָלה ַהִמָלה         . 

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ִמְתחּו ַקו ֵּבין ֲחרּוִזים.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ

11



ִמְתחּו ַקו ֵּבין ִמִלים ֶׁשִמְסַתְימֹות ְּבאֹותֹו ַהְצִליל.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ

12



ִמְתחּו ַקו ֵּבין ִמִלים ֶׁשִמְסַתְימֹות ְּבאֹותֹו ַהְצִליל.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ

13



ַהִקיפּו ָּכל אֹות ַּבִמָלה.

ִּכְתבּו ַּכָמה אֹוִתיֹות ֵיׁש ַּבִמָלה.

ָד ג

ַגְלַגל      ֶגֶזר

ַג  ָמ ד

3

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ

14



ַהִקיפּו ָּכל אֹות ַּבִמָלה.

ִּכְתבּו ַּכָמה אֹוִתיֹות ֵיׁש ַּבִמָלה.

ֵחץ

ַשְׁרֶׁשֶרתַמְחֵׁשב

ֶד ֶג  ל

3



© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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1 תרגול לחלק 



ָמה ַמְתִחיל ְּב-ׁש?

ִמְתחּו ַקו ֵּבין ָהאֹות ׁש ַלְתמּונֹות ֶׁשַמְתִחילֹות ְּב-ׁש. 

ׁש

3

ׁש

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ַחְּברּו ַלָׁשעֹון ֶאת ַהִמִלים ֶׁשמֹוִפיַע ָּבֶהן ַהְצִליל ׁש.

ׁש

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ִצְבעּו ַרק ָׁש ְו-ַׁש.

ׁש

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ָׁש, ַׁש ִּבְתִחַלת ִמָלה.
ִצְבעּו ַרק ֶאת ְתמּונֹות ַהִמִלים ֶׁשֵיׁש ָּבֶהן ַׁש אֹו ָׁש 

ִּבְתִחַלת ַהִמָלה. 

ׁש

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ִמְתחּו ַקו ֵמָהאֹוִתיֹות ַׁש ָׁש ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות.

ׁש

ַׁש ָׁש

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ָמה ַמְתִחיל ְּב-ַׁש?

ִּכְתבּו ַׁש ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות.

ׁש

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ׁש
ָׁש אֹו ְׁש?

ִגְזרּו ֶאת ַהְתמּונֹות ְוַהְדִּביקּו אֹוָתן ַּבָּבלֹוִנים ַהַמְתִאיִמים.

ְׁשָׁש

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ׁש
ָשׁ ַׁש: ַּבַהְתָחָלה אֹו ָּבֶאְמַצע?

ִגְזרּו ֶאת ַהְתמּונֹות ְוַהְדִּביקּו אֹוָתן ַּבָּבלֹוִנים ַהַמְתִאיִמים.  

ָׁש ַשׁ ְּבֶאְמַצע ִמָלהָׁש ַשׁ ִּבְתִחַלת ִמָלה

3
© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ר

ָמה ַמְתִחיל ְּב-ר?

ִגְזרּו ֶאת ַהְתמּונֹות ְוַהְדִּביקּו ָּבַרֶּכֶבת ַרק ְתמּונֹות 

ֶׁשַמְתִחילֹות ְּב-ר. 

ר

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ׁש אֹו ר?

ִצְבעּו ְּבָאֹדם ַּבֲעֵלי ַחִיים ֶׁשֵיׁש ִּבְׁשָמם ׁש.

ִצְבעּו ְּבָצֹהב ַּבֲעֵלי ַחִיים ֶׁשֵיׁש ִּבְׁשָמם ר. 

רׁש

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ר  ׁש 

ׁש אֹו ר?

ִמְתחּו ַקו ֵּבין ִמִלים ֶׁשַמְתִחילֹות ְּב-ׁש ָלאֹות ׁש.

ִמְתחּו ַקו ֵּבין ִמִלים ֶׁשַמְתִחילֹות ְּב-ר ָלאֹות ר.

3

רׁש

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ׁש אֹו ר?

ִמְתחּו ַקו ֵּבין ִמִלים ֶׁשַמְתִחילֹות ְּב-ׁש ָלאֹות ׁש.

ִמְתחּו ַקו ֵּבין ִמִלים ֶׁשַמְתִחילֹות ְּב-ר ָלאֹות ר.

ר
ִצְבעּו ַרק ָר ְו-ַר.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ָר, ַר ִּבְתִחַלת ִמָלה
ִצְבעּו ַרק ֶאת ְתמּונֹות ַהִמִלים ֶׁשֵיׁש ָּבֶהן ַר.

ר

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ִמְתחּו ַקו ֵמָהאֹוִתיֹות ַר ָר ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות.

ר

ַר ָר

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ָמה ַמְתִחיל ְּב-ַר?

ִּכְתבּו ַר ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

ר

ִּכְתבּו ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַׁש אֹו  ַר. 

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ג
ֵהיָכן ֵיׁש ג?

ַהַגָמד אֹוֵכל ַרק ַמֲאָכִלים ֶׁשֵיׁש ָּבֶהם ג.

ִמְתחּו ַקו ֵּביֵניֶהם ְלֵבין ַהַגָמד. 

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ג
ֵהיָכן ֵיׁש ג?

ַהִקיפּו ַרק ְּבָגִדים ֶׁשֵיׁש ָּבֶהם ג.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ֵהיָכן ֵיׁש ג?

ַהִקיפּו ַרק ְּבָגִדים ֶׁשֵיׁש ָּבֶהם ג.

ג ר

ג  ר 

ר אֹו ג?

ִמְתחּו ַקו ֵּבין ִמִלים ֶׁשַמְתִחילֹות ְּב-ר ָלאֹות ר.

ִמְתחּו ַקו ֵּבין ִמִלים ֶׁשַמְתִחילֹות ְּב-ג ָלאֹות ג.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ג
ִצְבעּו ַרק ָג ְו-ַג.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ָג, ַג ִּבְתִחַלת ִמָלה
ִצְבעּו ַרק ֶאת ְתמּונֹות ַהִמִלים ֶׁשֵיׁש ָּבֶהן ָג ְוַג.

ג

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ִמְתחּו ַקו ֵמָהאֹוִתיֹות ַג ָג ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות.

ג

ַג ָג

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ָמה ַמְתִחיל ְּב-ָג?

ִּכְתבּו ָג ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

ג

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ג
ָג ַג: ַּבַהְתָחָלה אֹו ָּבֶאְמַצע?

ִגְזרּו ֶאת ַהְתמּונֹות ְוַהְדִּביקּו אֹוָתן ַּבָּבלֹוִנים ַהַמְתִאיִמים.  

ָג ַג ְּבֶאְמַצע ִמָלהָג ַג ִּבְתִחַלת ִמָלה

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ָג ַג: ַּבַהְתָחָלה אֹו ָּבֶאְמַצע?

ִגְזרּו ֶאת ַהְתמּונֹות ְוַהְדִּביקּו אֹוָתן ַּבָּבלֹוִנים ַהַמְתִאיִמים.  
ְגַג

?  ַג אֹו גְְ

ִגְזרּו ֶאת ַהְתמּונֹות ְוַהְדִּביקּו אֹוָתן  ַּבָּבלֹוִנים ַהַמְתִאיִמים.

ג

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ִצְבעּו ג ְּבָאֹדם. ׁש, ר, ג  
ִצְבעּו ר ְּבחּום.         

ִצְבעּו ׁש ְּבָכחֹל.         

ָמה ִקַּבְלֶתם?         

ִּכְתבּו ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַׁש אֹו  ַר אֹו  ַג. 

ג
גג

גג

ר

ר

ר

ר

ר

ר ר

ר ר

ר

ר
ר

ר

ר

ׁש

ׁש

ׁש
ׁש

ׁש

ׁש

ׁש

ׁש
ׁש

רׁש

ר

ג

ג

ג
ג

ג

ג

ג
ג

גג
ג

ג
ג

גג
גג

ג
ג

ג
ג

ג

ג

ג
ג

ג

ג

ג

ג

גג

ר גׁש

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ָמה ַהִמָלה?
 ָׁש + ר

ַהִמָלה: ָׁשר

ַהִקיפּו ֶאת ַהְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה ַלִמָלה.

 ָג + ר

ַהִמָלה:                     

ַהִקיפּו ֶאת ַהְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה ַלִמָלה.

  ַג + ג

ַהִמָלה:                     

ַהִקיפּו ֶאת ַהְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה ַלִמָלה.

ֻדְגָמה

ר גׁש

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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 ִמְתחּו ַקו ֵמַהִמָלה ַלִציּור.

ַגג

ָׁשר

ָגר

ר גׁש

ִּכְתבּו ֶאת ַהִמִלים ֶׁשְקָראֶתם ְּבַעמּוד ֶזה.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ָמה ַמְתִחיל ְּב-נ?

ִמְתחּו ַקו ֵּבין ָהאֹות נ ַלְתמּונֹות ֶׁשַמְתִחילֹות ְּב-נ. 

נ

נ

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ַחְּברּו ֶאל ַהְנִסיָכה ֶאת ַהִמִלים 

ֶׁשמֹוִפיַע ָּבֶהן ַהְצִליל נ. 

ןנ

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ַחְּברּו ֶאל ַהְנִסיָכה ֶאת ַהִמִלים 

ֶׁשמֹוִפיַע ָּבֶהן ַהְצִליל נ. 

נ
ִצְבעּו ַרק ָנ ְו-ַנ.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ָנ, ַנ ִּבְתִחַלת ִמָלה
ִצְבעּו ַרק ֶאת ְתמּונֹות ַהִמִלים ֶׁשֵיׁש ָּבֶהן ַנ אֹו ָנ.

נ

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ִמְתחּו ַקו ֵמָהאֹוִתיֹות ַנ ָנ ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות.

נ

ַנ ָנ

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ָמה ַמְתִחיל ְּב-ָנ?

ִּכְתבּו ָנ ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

נ

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ָנ אֹו ן?

ִּכְתבּו ִמַתַחת ַלְתמּונֹות. 

ָנן

ןנ
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ָמה ַהִמָלה?
ַנ   +  ָג  + ן

ַהִמָלה:  ַנָגן 

ַהִקיפּו ֶאת ַהְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה ַלִמָלה.

 ַג  +  ָנ  +  ן

ַהִמָלה:                    

ַהִקיפּו ֶאת ַהְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה ַלִמָלה.

 ַנ  +  ָג  +  ר

ַהִמָלה:                    

ַהִקיפּו ֶאת ַהְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה ַלִמָלה.

ןנ
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ִּכְתבּו ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַׁש אֹו  ַר אֹו  ַג אֹו  ַנ. 

נגרׁש

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ִּכְתבּו ֶאת ָהאֹות ַהֲחֵסָרה ַּבִמָלה. 

ש  ר  נ   ג

ָׁש        ַגג  

ַג   ן

  ָגן

ַנ   ר

נ גרׁש
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ִּכְתבּו ֶאת ָהאֹות ַהֲחֵסָרה ַּבִמָלה. 

ש  ר  נ   ג

ָמה ַהִמָלה?

ִּכְתבּו ִמַתַחת ַלְתמּוָנה ֶאת ַהִמָלה ַהַמְתִאיָמה.

ִצְבעּו ֶאת ַהְתמּונֹות, ִקְראּו ֶאת ַהִמְׁשָּפִטים ּוִמְתחּו ַקו 

ֵמַהִמְׁשָּפט ַלְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה. 

נ גרׁש

ַרן ַנָגן.              ַרן ַגָנן.
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ֵאילּו ַחיֹות ַאֶתם ַמִּכיִרים?

ַחְּברּו ַלֻדִּבי ֶאת ַהִמִלים ֶׁשמֹוִפיע ָּבֶהן ַהְצִליל ד.

ד

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ד
ִצְבעּו ַרק ָד ְו-ַד.
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ָד, ַד ִּבְתִחַלת ִמָלה
ִצְבעּו ַרק ֶאת ְתמּונֹות ַהִמִלים ֶׁשֵיׁש ָּבֶהן ַד אֹו ָד.

ד
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ד

ַד ָד

ִמְתחּו ַקו ֵמָהאֹוִתיֹות ַד ָד ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ָמה ַמְתִחיל ְּב-ַד אֹו  ְּב-ָד?

ִּכְתבּו ַד ָד ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

ד

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ִּכְתבּו ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַר אֹו  ַג אֹו  ַנ אֹו  ַד.  

ד
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ָמה ַהִמָלה?

ִּכְתבּו ִמַתַחת ַלְתמּוָנה ֶאת ַהִמָלה ַהַמְתִאיָמה.

ִקְראּו ֶאת ַהִמְׁשָּפִטים ְוַצְירּו ְלָכל ִמְׁשָּפט ְתמּוָנה ַמְתִאיָמה.

                ַרן ָׁשר.                         ָדג ָׁשר.

דנ גרׁש
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ה
ִצְבעּו ַרק ָה ְו-ַה.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ה
ִמְתחּו ַקו ֵּבין ְתמּוָנה ְלִמָלה.

ִּכְתבּו ִמַתַחת ְלָכל ְתמּוָנה ֶאת ַהִמָלה.

ַנָהג

ַנָגר

ַגָנן

ָׁשר

   ַנָהג         

              

               

              

אחרי
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ִמְתחּו ַקו ֵמַהִמְׁשָּפט ַלְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה.

ַהָדג ָׁשר.         

ַהַגָנן ָׁשר.  

ַהַנָגר ָׁשר.          

ַהַנָהג ָׁשר.          

ַהַנָגן ָׁשר. 

הדנ גרׁש
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ָמה ַהַתְפִקיד ֶׁשל ָּכל ֶיֶלד?

ִקְראּו ֶאת ַהִמְׁשָּפִטים ְוַהְׁשִלימּו ְלִפי ְׁשמֹות ַהְיָלִדים.

        ַנָהג.

                                

                

ַרן ַנָהג.

ָגד ַנָגר.

ָדן ַנָגן.

ָהָדר ַגָנן.

ָגדַרן

ָהָדר ָדן

ה
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ִצְבעּו ֶאת ַהְתמּונֹות, ִקְראּו ֶאת ַהִמְׁשָּפִטים ּוִמְתחּו ַקו 

ֵמַהִמְׁשָּפט ַלְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה.

הדנ גרׁש

 ַחְּברּו ְלָפחֹות 4 ִמִלים ֵמָהאֹוִתיֹות ׁש, ר, נ, ג, ד, ה.  

  
ֻדְגָמה:

ד + נ + ה = ָדָנה 

ָדָנה ָׁשָרה.            ָהָדר ָׁשר.
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ל
ִצְבעּו ַרק ָל ְו-ַל.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ְּבֵאיזֹו ִמָלה ֵיׁש ָל? 

ִּכְתבּו ָל ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

ל

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ִּכְתבּו ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ָד אֹו ָה אֹו ָל.

 .

    

    

    

    

    

    

    

    

 ָד 

ל ה ד
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                   ָמה ַהִמָלה?
ָד  +  ג

ַהִמָלה:  ָדג 

ַהִקיפּו ֶאת ַהְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה ַלִמָלה.

ַנ  +  ָה  +  ג

ַהִמָלה:                    

ַהִקיפּו ֶאת ַהְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה ַלִמָלה.

ַג + ְל + ָׁש + ן

ַהִמָלה:                    

ַהִקיפּו ֶאת ַהְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה ַלִמָלה.

ל ה ד
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ִמְתחּו ַקו ֵּבין ַהִמִלים ָּכְך ֶׁשִיָוֵצר ִציּור ַהַמְתִאים ַלִמִלים.

ָדג ָדג ָדג
ָדגָדג

ָדג
ָדג

ָדג
ָדג

ָדג
ָדג ָדג

ָדג

ָדג

ָדג
ָדג

ָדג

ַגל

ַגל
ַגל

ַגל

ַגל
ַגל

ַגל ַגל ַגל
ַגלַגל

ַגל
ַגל

ַגל

ַגל
ַגל

ַגל

ַגְלָׁשן ַגְלָׁשן ַגְלָׁשן ַגְלָׁשן ַגְלָׁשן ַגְלָׁשן

ַגְלָׁשןַגְלָׁשןַגְלָׁשןַגְלָׁשןַגְלָׁשןַגְלָׁשן

ׁשן
ַגְל

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ִמְצאּו ַּבִתְפֹזֶרת ְלָפחֹות 6 ִמִלים.

ִּכְתבּו ֶאת ַהִמִלים ֶׁשְמָצאֶתם ַּבִתְפֹזֶרת.

ןָנַגגַג
ׁשַלָגלַג
גָהַנרָׁש
גָדןָגַנ
ַׁשןָׁשְלַג
הָלהָׁשָל

להדנ גרׁש

ִּכְתבּו ִמַתַחת ְלָכל ְתמּוָנה ִמְׁשָּפט ַמְתִאים.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ִמְתחּו ַקו ֵמַהִמְׁשָּפט ַלְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה. 

ַרן ָׁשר.         

ַגל ָדג.        

ָגד ָׁשר.

ַגל ָלׁש. 

ִּכְתבּו ִמַתַחת ְלָכל ְתמּוָנה ִמְׁשָּפט ַמְתִאים.

להדנ גרׁש
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ת
ִצְבעּו ַרק ָת ְו-ַת.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ַת ִּבְתִחַלת ִמָלה
ִצְבעּו ַרק ֶאת ְתמּונֹות ַהִמִלים ֶׁשֵיׁש ָּבֶהן ַת 

ְוִכְתבּו ִמַתְחָתן ַת.

ת

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ת

ַת ָת

ִמְתחּו ַקו ֵמָהאֹוִתיֹות ַת ָת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ָמה ַמְתִחיל ְּב-ַת?

ִּכְתבּו ַת ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

ת

נגגגג
שלגלג
גהנרש
גדןנג
שןשלג
הלהשל
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ִקְראּו ֶאת ַהִמְׁשָּפִטים ְוַצְירּו   ֶאת ַהִמָלה ַהְמֻסֶמֶנת.

         ַרן ָנַתן  ָדג  ְלָדָנה.               

  ָדָנה ָנְתָנה  ַגְלָׁשן  ְלַרן.

תלהדנ גרׁש

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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םמן נ
ַחְּברּו ֶאל ַהֵנר ֶאת ַהִמִלים ֶׁשמֹוִפיַע ָּבֶהן ַהְצִליל נ.

ַחְּברּו ֶאל ַהִמְסָּפַרִים ֶאת ַהִמִלים ֶׁשמֹוִפיַע ָּבֶהן ַהְצִליל מ.

םמןנ
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ת,   ם,   ן         

ִמְתחּו ַקו ֵּבין ְׁשֵתי ִמִלים חֹוְרזֹות.

ִּכְתבּו ַעל ַהַקו ְּבֵאיזֹו אֹות ִמְסַתְימֹות ְׁשֵתי ַהִמִלים 

ַהחֹוְרזֹות: ת, ם אֹו ן. 

ת

ןם ת

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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. ַ ָ ְו- ִצְבעּו ַרק 

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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? ַ ָמה ַמְתִחיל ְּב-

ַ ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות.  ִּכְתבּו 
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ִמְתחּו ַקו ֵּבין ְתמּוָנה ְלִמָלה.

ִּכְתבּו ִמַתַחת ְלָכל ְתמּוָנה ֶאת ַהִמָלה.

ַגָמד

ַגְלַגל

ָגָמל

ַגְלָׁשן

ְנָמָלה

              

               

              

                 

ַגְלַגל             
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ַ ִּבְתִחַלת ִמָלה
? ַ ְּבֵאילּו ִמִלים ֵיׁש 

. ַ ִּכְתבּו 

ָמה? 

ַחְּברּו ְׁשֵאָלה ְלָכל ִמְׁשָּפט.

ָדָנה ָנְתָנה ַמָתָנה ְלָהָדר.

ַגל ָנַתן ָדג ְלָתָמר.

ָהָדר ָנַתן ַגְלָׁשן ְלָתָמר.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ִקְראּו ֶאת ַהִמְׁשָּפִטים ְוַצְירּו ְלָכל ִמְׁשָּפט 

ְתמּוָנה ַמְתִאיָמה.

ָדן ָגַלׁש. ַגם ָתָמר ָגְלָׁשה.

תלהדנ גרׁש

ָדן ָנַתן ַמָתָנה. 

ַגם ָתָמר ָנְתָנה ַמָתָנה.

ָדָנה ָׁשְתָתה. ַגם ָגד ָׁשָתה.
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 ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַטְבָלה.

                                            

ָׁשר

ָגר

ָלְמָדה

ָנַתן

ָנֲהָגה

ִמְצאּו ַּבִתְפֹזֶרת ְלָפחֹות 6 ִמִלים.

ִּכְתבּו ֶאת ַהִמִלים ֶׁשְמָצאֶתם ַּבִתְפֹזֶרת.

ןַגןָתַמ

ַׁשהָלָמְנ

הָמהָמָל

ָגהָדְמָל

םָתלָמָג

רָמָתרַה

תלהדנ גרׁש

ָזָכר                                   ְנֵקָבה
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א
ִצְבעּו ַרק ָא ְו-ַא.
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ָמה ַמְתִחיל ְּב-ַא?

ִּכְתבּו ַא ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

א
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א
ִקְראּו ֶאת ַהִמְׁשָּפט.

ִּכְתבּו ֶאת ַהִמָלה ֶׁשַּבְתמּוָנה.

ָהָדר ָדג ָדג.

      ָדג  

ָדָנה ָנְתָנה ַמָתָנה ְלָגד.

                          

ָתָמר ָרֲאָתה ָגָמל.

                          

ַגל ָרָאה ַגְלַגל.
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ַחְּברּו ְׁשֵאָלה ְלָכל ִמְׁשָּפט ַהְׁשֵאָלה ַתְתִחיל ַּבִמָלה ָמה.

ָהָדר ָרָאה ַגְלָׁשן.

ָתָמר ָרֲאָתה ַגָמד.

ַגל ָאַמר: ָדָנה ָנְתָנה ַמָתָנה ְלָגד.

ָתָמר ָאְמָרה: ַרן ָנַתן ָדג ְלָדן.

אתלהדנ גרׁש

ָמה
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אתלהדנ גרׁש

ִקְראּו ֶאת ַהִמְׁשָּפִטים ּוִמְתחּו ַקו ֵמַהִמְׁשָּפט ַלְתמּוָנה 

ַהַמְתִאיָמה.

 ָדן ָרָאה ַגָמד.              

 ַרן ָרָאה ָגָמל.

 

ָנָתן ָרָאה ָדג.
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י
ִצְבעּו ַרק ָי ְו-ַי.
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י
ָמה  ַמְתִחיל ְּב-ָי?

ִּכְתבּו ָי ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 
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יאתלהדנ גרׁש

ִּכְתבּו ִמַתַחת ַלְתמּוָנה ֶאת ַהִמָלה.

ִּכְתבּו ִמְׁשָּפט ַלִמָלה:

ִמי

ָלָמה

ָמַתי

ְלָאן
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ָמה ְׁשִמי?
ִּכְתבּו ֶאת ַהֵׁשם ִמַתַחת ַלְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה.
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ִקְראּו ַוֲענּו ַעל ַהְׁשֵאלֹות.

ָדן ָאַמר: ָתָמר ָׁשָרה.

ָמה ָאַמר ָדן?                                         

ִמי ָׁשָרה?                       

ַאָיָלה ָרֲאָתה ַגָמד.

ָמה ָרֲאָתה ַאָיָלה?                                        

ִמי ָרֲאָתה ַגָמד?                     

ָדָנה ָלְמָדה א-ב, ְוָתָמר ָרֲאָתה ָדג.

ִמי ָלְמָדה?                     

ִמי ָרֲאָתה ָדג?                     

ָמה ָדָנה ָלְמָדה?                     
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ִּכְתבּו ֶאת ַהִמָלה ַהַמְתִאיָמה. 

ַאָיה ָנְתָנה    ַמָתָנה     ְלַרן.
)ַמָתָנה, ָים(

     

ָגד ָׁשַאל:               ָׁשם?
  )ִמי, ְלָאן(

                 

ָדָנה ָלְמָדה                     .
)א-ב, ַגָמד(

                      

ַרן ָדג                     .
              )ָדג, א-ב(
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ִּכְתבּו ֶאת ַהִמָלה ַהַמְתִאיָמה. 

ַאָיָלה    ָדָגה    ָדג.
)ָדָגה, ָגְלָׁשה(  

ָדָנה                 ְלַאָיה ַמָתָנה.
       )ָרֲאָתה, ָנְתָנה(

ַרן                 ֶאת ַהָים.
)ָדג, ָרָאה(

       

ָגד                 : ִמי ָׁשר? 
)ָׁשַאל, ָאַמר(

     

ָתָמר               א-ב. 
)ָלְמָדה, ָדָגה(
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2 תרגול לחלק 
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ִחיִריק ָמֵלא   ִ     ָקָמץ     ָ     

יָשׁ ִשׁ

ָר

ִגי

ָמ

ִדי

ָא

ִתי

ָל

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַטְבָלה. 

י

אותיות שנלמדו
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ִקְראּו ֶאת ַהִמָלה ְוַהִקיפּו ְתמּוָנה ַמְתִאיָמה. 

ְגִליָדה

ְדִלי

 

ַתִנין

  

ִׁשַנִים

                                

ַתְלִמיָדה

2
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ִצְבעּו ַרק ַּב ְו-ָּב.

ּב
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ָמה ַמְתִחיל ְּב-ָּב?

ִּכְתבּו ָּב ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

ּב
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ְּבֵאיזֹו ִמָלה ֵיׁש ִּב?

ִּכְתבּו ִּב ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

ּב
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ִקְראּו ֶאת ַהִמְׁשָּפִטים ְוַצְירּו ֶאת ַהִמָלה ַהְמֻסֶמֶנת.

ַאָּבא ָנַתן ְלִלִּבי  ְגִליָדה  .

ִלִּבי ָרֲאָתה  ְנָמָלה  ַּבַּבִית.

ִׁשיִרי ָּבָאה  ַהַּבְיָתה  . 

ּב
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ִּכְתבּו ְׁשֵאָלה ְלָכל ִמְׁשָּפט.

ִליַאת ָרֲאָתה ֶאת ִׁשְלִגָיה.

ִׁשיִרי ָרֲאָתה ָדִגים.

ִלִּבי ָרֲאָתה ְנָמָלה ַּבְדִלי.

ִליַאת ָרֲאָתה ְדָגִלים ַרִּבים.

ָגד ָּבא ַהַּבְיָתה.

ּב
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ַרִּבים 
ִּכְתבּו ִמַתַחת ְלָכל ְתמּוָנה ֶׁשֵיׁש ָּבה יֹוֵתר ִמְּפִריט ֶאָחד 

ֶאת ַהִמָלה ַהַמְתִאיָמה.

ּב
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ְּבֵאיזֹו ִמָלה ֵיׁש ַב אֹו ִב?

ִּכְתבּו  ַב אֹו ִב ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

ב
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ִּכְתבּו ְׁשֵאָלה ְלָכל  ִמְׁשָּפט. ַהְׁשֵאָלה ַתְתִחיל ַּבִמָלה ֵהיָכן. 

ִליַאת ָיְׁשָבה ַּבַגן.

ִׁשיִרי ָרֲאָתה ָדִגים ַּבָים.

ִאָמא ָרֲאָתה ַתִנין ַּבָנָהר.

ַאָּבא ָרָאה ְגָמִלים ַּבִמְדָּבר.

ָהַאְרָנב ָיַׁשב ַּבַגן.

ב

ֵהיָכן
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ב ּב
ִמְתחּו ַקו ֵּבין ִמָלה ַלְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה. 

ִקְראּו ֶאת ַהִמִלים.

הֹוִסיפּו ְנֻקָדה ַּב-ב )ָדֵגׁש(, ִאם ָצִריְך. 

ַּבָנָנה

ַּבִית

ַאְרָנב

ְדַבׁש

ַאְרָנב       ַבִית        ַבָנָנה       ְדַבׁש  
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ִקְראּו.ִמְתחּו ַקו ֵּבין ִמָלה ַלְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה. 

ָדָנה ָנְתָנה ְלִׁשיִרי ְּבָגִדים ְלָבִנים. 

ָתְלָתה ִׁשיִרי ֶאת ַהְּבָגִדים.

ָׁשֲאָלה ָדָנה: ָלָמה ָתִלית ֶאת ַהְּבָגִדים ַהְלָבִנים? 

ָמַתי ִתְלְּבִׁשי ֶאת ַהְּבָגִדים? 

ָאְמָרה ִׁשיִרי: ְּבַׁשָּבת!

ָלְבָׁשה ִׁשיִרי ֶאת ַהְּבָגִדים ַהְלָבִנים ְּבַׁשָּבת ְוָהְיָתה ָנָאה.  

ַהִקיפּו ֶאת ַהִמָלה ְּבָגִדים. 

ַּכָמה ְּפָעִמים מֹוִפיָעה ַהִמָלה ְּבָגִדים?                              

ַהִקיפּו ֶאת ַהִמָלה ְלָבִנים.

ַהִקיפּו ֶאת ַהִמָלה ַׁשָּבת. 

ֲענּו ַעל ַהְׁשֵאלֹות.

ִמי ָנְתָנה ְלִׁשיִרי ְּבָגִדים ְלָבִנים?                                      

ָמַתי ָלְבָׁשה ִׁשיִרי ֶאת ַהְּבָגִדים ַהְלָבִנים? 

                                                                                  

ב ּב
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ִצְבעּו ַרק ָח ְו-ַח.

ח
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ָמה ַמְתִחיל ְּב-ָח?

ִּכְתבּו  ָח ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

ח
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ח
ְּבֵאיזֹו ִמָלה ֵיׁש ִח?

ִּכְתבּו  ִח ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 
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ָזָכר / ְנֵקָבה

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַטְבָלה.

ָנְתָנהָנַתן

ָּבְנָתה

ָאַהב

ָלַבׁש

ָׁשֲאָלה

ָאַמר

ָרֲאָתה

ָיַרד

ָחְלָמה

ָגַרב

ח
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ק
ִצְבעּו ַרק ִק ְו-ָק.
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ִצְבעּו ַרק ֶאת ַהְתמּונֹות ֶׁשֵיׁש ָּבֶהן ִק אֹו ַק.

ק
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ק
ָמה ַמְתִחיל ְּב-ִק אֹו ְּב -ַק?

ִּכְתבּו  ַק אֹו ִק  ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 
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ק
ִּכְתבּו ְלָכל ִמְׁשָּפט ְׁשֵתי ְׁשֵאלֹות. 

ִריִקי ָקְנָתה ַקְלָמר.

ָדָנה ָנְתָנה ְלִריִקי ַמְמָתִקים.

ִריִקי ִחְּבָקה ֶאת ָהַאְרָנב. 

ִּכְתבּו ִמְׁשָּפט ִעם ַהִמָלה ֵיׁש.

ִּכְתבּו ִמְׁשָּפט ִעם ַהִמָלה ֵאין.

ִמי
ָמה
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ִצְבעּו ַרק ִע ְו-ַע.

ע
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ָמה ַמְתִחיל ְּב-ַע?

ִּכְתבּו  ַע ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

ע
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ְּבֵאיזֹו ִמָלה ֵיׁש ִע?

ִּכְתבּו  ִע ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

ע
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 ִּכְתבּו ִמַתַחת ְלָכל ְתמּוָנה ֶאת ַהִמָלה ַהַמְתִאיָמה.             

ע

          ֲעָגָלה,   ֲעָנִבים,    ָעִגיל,    ָעָנן,    ֲעִניָבה,   ְמִעיל

 ַּבֲחרּו 3 ִמִלים ֵמָהְרִׁשיָמה ְוִכְתבּו ִמְׁשָּפט ְלָכל ִמָלה.
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ִנְגָמר ְּב-ָעה 

ִּכְתבּו ֶאת ָהאֹוִתיֹות ַהֲחֵסרֹות ַּבִמָלה.

ָׁשַאל ָהִאיׁש: ָמה             ָעה?         

ַלַיְלָדה ָיְרָדה          ָעה.          

ָהִאָׁשה              ָעה ֶאת ַהְנָיר.          

ְלִאָמא ֵיׁש ִתׁש           ֲעָנִבים ַּבָיד.          

ע
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ִצְבעּו ַרק ַס ְו-ִס.

ס
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ָמה ַמְתִחיל ְּב-ַס?

ִּכְתבּו  ַס ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

ס

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ְּבֵאיזֹו ִמָלה ֵיׁש ִס?

ִּכְתבּו  ִס ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

ס
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 ִּכְתבּו ִמַתַחת ְלָכל ְתמּוָנה ֶאת ַהִמָלה ַהַמְתִאיָמה.             

ס

ִסיָמִנָיה,  ִסיָרה,  ִסיר,  ַסל,  ַסְנָדל,   ֲחִסיָדה

ַּבֲחרּו 3 ִמִלים ֵמָהְרִׁשיָמה ְוִכְתבּו ִמְׁשָּפט ְלָכל ִמָלה.
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ס
ִקְראּו ֶאת ַהִמְׁשָּפִטים ְוַצְירּו ֶאת ַהִמָלה ַהְמֻסֶמֶנת.

ִריִקי ָרֲאָתה ִסיָרה ַּבָים.

ֲעִדי ִקְּבָלה ִסיָמִנָיה ֲחָדָׁשה.

ָסְבָתא ִּבְׁשָלה ַדְיָסה ַּבִסיר.
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ִקְראּו ֶאת ַהִמְׁשָּפִטים ְוַסְמנּו ַרק ֶאת ַהִמְׁשָּפִטים 

ַהַמְצִחיִקים.

ְסָנִאי ָלַבׁש ָסִדין.  

ַהִתיָרס ַּבִסיר ַחם.  

  ָסְבָתא ָסְרָגה ָסִריג.

ַחָסה ִהְתַנְדְנָדה ָּבַעְרָסל.  

ִסיָמִנָיה ָלֲעָסה ַסְנָדל.   

ַּבֲחרּו ְׁשֵני ִמְׁשָּפִטים ְוַצְירּו ָלֶהם ִציּור ַמְתִאים.

ס
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ִצְבעּו ַרק ַּפ ְו-ִּפ.

ּפ

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ָמה ַמְתִחיל ְּב-ַּפ?

ִּכְתבּו  ַּפ ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

ּפ

ִּכְתבּו ֶאת ַהִמָלה.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ

134



ּפ
ְּבֵאיזֹו ִמָלה ֵיׁש ִּפ אֹו ִּפי ?

ִּכְתבּו  ִּפ ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 
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ּפ
ִמְתחּו ַקו ַלְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה.

ְּפָקק    

ִּפְנָקס

ִּכְתבּו ִמַתַחת ַלְתמּוָנה ֶאת ַהִמָלה ַהַמְתִאיָמה.
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ּבּפ

ַחְּברּו ֶאל ַהַּפְרַּפר ֶאת ַהְתמּונֹות ֶׁשמֹוִפיַע ִּבְׁשָמן ַהְצִליל ּפ.

ַחְּברּו ֶאל ַהַּבִית ֶאת ַהְתמּונֹות ֶׁשמֹוִפיַע ִּבְׁשָמן ַהְצִליל ּב.

ּפ
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ִּכְתבּו ִמְׁשָּפט ְלָכל ְתמּוָנה.

ּפ
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פ
ְּבֵאיזֹו ִמָלה ֵיׁש ַפ?

ִּכְתבּו  ַפ ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ

139



ִּכְתבּו ִמַתַחת ַלְתמּוָנה ֶאת ַהִמָלה ַהַמְתִאיָמה.

ַּבֲחרּו ִמָלה ַאַחת ֵמַהְמִׂשיָמה ַהקֹוֶדֶמת ְוִכְתבּו ָלה ִמְׁשָּפט.
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ִקְראּו ַוֲענּו ַעל ַהְׁשֵאלֹות. 

ָסְבָתא ִּבְׁשָלה ַדְיָסה.

ַהַדְיָסה ַחָמה.

ִמי ִּבְׁשָלה ַדְיָסה?                           

ָמה ִּבְׁשָלה ָסְבָתא?                         

ַאָּבא ָנַסע ַלַיַער.

ַּבַיַער ָהָיה ִּפיְקִניק ִמְׁשַּפְחִתי.

ְלָאן ַאָּבא ָנַסע?                         

ָלָמה ַאָּבא ָנַסע ַלַיַער?                                                      

ִקַּבְלִתי ְּבַמָתָנה ָּפָנס ָחָדׁש.

ַּבַלְיָלה ִהְדַלְקִתי ֶאת ַהָּפָנס.

ָמה ִקַּבְלִתי ְּבַמָתָנה?                          

ָמַתי ִהְדַלְקִתי ֶאת ַהָּפָנס?                         

פ ּפ ס
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ִקְראּו ַוֲענּו ַעל ַהְׁשֵאלֹות. 

ַהַסָּפִרית ָעְבָדה ְּבִמְסָּפָרה.

ַלַסָּפִרית ֵיׁש ִמְסָּפַרִים.

ֵהיָכן ָעְבָדה ַהַסָּפִרית?                          

ָמה ֵיׁש ַלַסָּפִרית?                         

ִּפיל ָּפַגׁש ְנָמָלה.

ַהְנָמָלה ָּבְרָחה. ִהיא ָּפֲחָדה. 

ֶאת ִמי ָּפַגׁש ַהִּפיל?                                        

ָלָמה ָּבְרָחה ַהְנָמָלה?                                                       

פ ּפ ס
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ִצְבעּו ַרק ַצ ְו-ִצ.

צ

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ָמה ַמְתִחיל ְּב-ָצ?

ִּכְתבּו  ָצ ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

צ

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ְּבֵאיזֹו ִמָלה ֵיׁש ִצ?

ִּכְתבּו  ִצ ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

צ
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צ
ִקְראּו ֶאת ַהִמְׁשָּפִטים ְוַצְירּו ֶאת ַהִמָלה ַהְמֻסֶמֶנת.

ִׁשיִרי ָרֲחָצה ָחִציל.

ֲעִדי ִצְיָרה ָצב ְוָעִציץ.

ִריִקי ִצְלָמה ֶאת ַהַצְנָחִנית.
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ַסְמנּו ֶאת ַהִמָלה יֹוֵצאת ַהֹדֶפן ְּבָכל ׁשּוָרה.

1.  ָצב,    ַּפְרַּפר,    ְצָרַצר,    ָעִציץ   

2.  ָחָצב,    ִאיִריס,    ַחְרִצית,    ַצַלַחת

3.  ִמיץ,    ָחָלב,    ַמִים,    ִּפָתה

4.  ַצר,    ָרָחב,    ְקִציָצה,    ָקָצר

ַּבֲחרּו 4 ִמִלים ֵמַהְּפִעילֹות ַהקֹוֶדֶמת 
ְוִכְתבּו ִמְׁשָּפט ְלָכל ִמָלה.

צ
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 ִּכְתבּו ִמַתַחת ְלָכל ְתמּוָנה ֶאת ַהִמָלה ַהַמְתִאיָמה.             

צ

ָעִציץ,   ָחִציל,   ָצב,   ַצַלַחת,   ָצִמיד,   ַצָּבר

ַּבֲחרּו 3 ִמִלים ֵמָהְרִׁשיָמה ְוִכְתבּו ִמְׁשָּפט ְלָכל ִמָלה.
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ִצְבעּו ַרק ַז ְו-ִז.

ז
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 ִּכְתבּו ִמַתַחת ְלָכל ְתמּוָנה ֶאת ַהִמָלה ַהַמְתִאיָמה.             

ז

ָזָקן,    ִזִקית,     ַזִית,     ַזַחל,     ָזָנב,     ַזָמר

ַּבֲחרּו 3 ִמִלים ֵמָהְרִׁשיָמה ְוִכְתבּו ִמְׁשָּפט ְלָכל ִמָלה.
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ָזָכר / ְנֵקָבה

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַטְבָלה.

ָזַרק

ָזֲחָלה

ָזְרָעה

ָזַלל

ָזָזה

ָזַעק

ָזְנָחה

ָזַעף

ז

ַּבֲחרּו 2 ִמִלים ֵמַהַטְבָלה ְוִכְתבּו ִמְׁשָּפט ְלָכל ִמָלה.
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ִצְבעּו ַרק ַט ְו-ִט.

ט
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ָמה ַמְתִחיל ְּב-ַט?

ִּכְתבּו  ַט ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

ט

ִּכְתבּו ִמַתַחת ְלָכל ְתמּוָנה ֶאת ַהִמָלה ַהַמְתִאיָמה.
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ְּבֵאיזֹו ִמָלה ֵיׁש ִט?

ִצְבעּו ֶאת ַהְתמּונֹות ֶׁשֵיׁש ָּבֶהן ִט.

ט

ִּכְתבּו ִמַתַחת ְלָכל ְתמּוָנה ֶאת ַהִמָלה ַהַמְתִאיָמה.
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ִּכְתבּו ִמַתַחת ְלָכל ְתמּוָנה ֶאת ַהִמָלה ַהַמְתִאיָמה.

ט
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ַצָמה

ַזַחל
               

ֲאַבִטיַח
                        

ָזָנב

ִקְראּו ֶאת ַהִמָלה ְוַהִקיפּו ֶאת ַהְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה. 

ט ז צ
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ִקְראּו ַוֲענּו ַעל ַהְׁשֵאלֹות. 

ַהַטָּבִחית ִטְגָנה ְלִביַבת ַּבָטָטה.

ִציִּפי ָזְלָלה ֶאת ַהְלִביָבה ְוָאְמָרה:

ַהְלִביָבה ְטִעיָמה. 

ָמה ִטְגָנה ַהַטָּבִחית?                                                      

ִמי ָזְלָלה ֶאת ַהְלִביָבה?                       

ָמה ָאְמָרה ִציִּפי?                                                            

ַהַזָמר ָׁשר ִׁשיר ַעל ֲאַבִטיַח.

ָאז ָקִניִתי ִלי ִמָיד ֲחִצי ֲאַבִטיַח ְּבִלי ַגְרִעיִנים.

ַעל ָמה ָׁשר ַהַזָמר ִׁשיר?                                               

ַטִלי ִהְרִגיָׁשה ִטַּפת ַמִים ַעל ַאָּפה.

ִהְתִחיל ָמָטר ָחָזק.

ְלַטִלי ָהְיָתה ִמְטִרָיה. ַמָזל.

ָמה ִהְרִגיָׁשה ַטִלי?                                                        

ַעל ָמה ָנְפָלה ִטַּפת ַהַמִים?                                            

ָלָמה ָהָיה ְלַטִלי ַמָזל?                                                   
                        

ט
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ִצְבעּו ַרק ִּכ ְו-ַּכ.

ּכ

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ

158



ָמה ַמְתִחיל ְּב-ַּכ?

ִּכְתבּו  ַּכ ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

ּכ

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ְּבֵאיזֹו ִמָלה ֵיׁש ִּכ?

ִּכְתבּו  ִּכ ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

ּכ

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ
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ִּכְתבּו ִמַתַחת ְלָכל ְתמּוָנה ֶאת ַהִמָלה ַהַמְתִאיָמה.

ִצְבעּו ֶאת ַהְתמּונֹות.

ּכ
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ְּבֵאיזֹו ִמָלה ֵיׁש ָכ?

ִּכְתבּו  ָכ ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

כ
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ִמְתחּו ַקו ֵּבין ִמָלה ַלְתמּוָנה ַהַמְתִאיָמה.

ִקְראּו ֶאת ַהִמִלים.

הֹוִסיפּו ְנֻקָדה ַּב-כ )ָדֵגׁש(, ִאם ָצִריְך. 

ַּכף

ַעְכָּבר

ַעָּכִביׁש

ְּכַלְבַלב

ַכף     ַעְכָּבר      ַעָכִביׁש      ְכַלְבַלב
  

ּכ כ
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ָזָכר / ְנֵקָבה

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַטְבָלה.

ָׁשַכב

ָזְכָרה

ָלְכָדה

ָׁשַכח

ָרְכָבה

ָּבָכה

ָזְכָתה

כ

ַּבֲחרּו 3 ִמִלים ֵמַהַטְבָלה ְוִכְתבּו ִמְׁשָּפט ְלָכל ִמָלה.

© כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ

164



ךץףןם

ִּכְתבּו ַּבְמקֹומֹות ַהַמְתִאיִמים ְּבָמה ִמְסַתֶיֶמת ַהִמָלה 

ֶׁשַּבִציּור: ם,  ן,  ף,  ץ אֹו ְך?

ֵהָעְזרּו ַּבֻדְגָמה. 

ְך
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ם



ִּכְתבּו ְלַיד ָּכל ְׁשֵתי ְתמּונֹות ְּבֵאיזֹו אֹות ֵהן ִמְסַתְימֹות.

ךץףןם
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ִצְבעּו ְך ְּבָאֹדם.

ִצְבעּו ר ְּבָיֹרק.

ְךְך
ְך

ְךְך
ְך

ְך

ְך ְך
ְך

ְך

ְך

ְך
ְך

ְך

ְך

ְך

ְךְךְךְךְך

ְךְך

ְך
ְך ְך ְך ְך

ְך

ר ר ר ר ר ר ר

ר

ר

ר
ר ר

ר

ְךר
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ִּכְתבּו ִמַתַחת ְלָכל ְתמּוָנה ֶאת ַהִמָלה ַהַמְתִאיָמה.

ִצְבעּו ֶאת ַהְתמּונֹות.

ׂש
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ְּבֵאיזֹו ִמָלה ֵיׁש ׂש?

ִּכְתבּו  ׂש ִמַתַחת ַלְתמּונֹות ַהַמְתִאימֹות. 

ׂש
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ׂש
ִקְראּו ֶאת ַהִמְׁשָּפִטים ְוִכְתבּו ְׁשֵתי ְׁשֵאלֹות ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם. 

ְלִׂשְמָחה ַהַנָהג ֵיׁש ַמָׂשִאית.

 ַׂשִגית ָרֲאָתה ַׂשְקַנאי ָדג ָדג ָּבֲאַגם.

ַּבִדיר ֶׁשל ַׂשִגית ֵיׁש ִּכְבָׂשה ְלָבָנה.
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ו ׂש
ִּכְתבּו ֶאת ַהִמָלה ַהַמְתִאיָמה. 

ַהַׂשְקַנאי   ָׂשָחה    ַּבָים.
    )ָׁשָחה, ָהַלְך(

ָׂשָרה                       ִׁשיר.
       )ָאְמָרה, ָׁשָרה(

ִסיַרת ִמְפָרׂש                       ַּבָים.
)ָׁשָטה, ָטָסה(       

ִּכְבָׂשה                            ַּבִדיר.
     )ָלְקָחה, ָגָרה(

ִזיו                        ֶאת ַהִתיק ַעל ַהָוו. 
)ָלַקח, ָתָלה(   
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ִּכְתבּו ֶאת ַהִמָלה ַהַמְתִאיָמה. 

ַאָּבא ָקָנה    ַׂשִקית    ֶׁשל ַגְרִעיִנים.
       )ַׂשִקית, ַׂשְקַנאי(

ְלַסָּבא ֶׁשִלי ֵיׁש                        ָלָבן.
)ָׂשָפם, ִמְׁשָקַפִים(       

ַוְרִדית ָׂשֲחָתה                        .
            )ַּבַגן, ְּבָים(

ַלִסיָרה ֵיׁש                        .  
)ְּכָנַפִים, ִמְפָרׂש(           

ַׂשִגית ִלְקָקה                                         .
            )ְגִליַדת ָוִניל, ְמַרק ִתיָרס(

ו ׂש
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ׁש

10

ָמה ׁשֹוְמִעים ַּבִמָלה?

ִּכְתבּו ְלַצד ָּכל ִמָלה ָמה ֵיׁש ָּבה: ׁש אֹו ׂש.

ׂש
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ִקְראּו ַוֲענּו ַעל ַהְׁשֵאלֹות. 

ָדן ָרָאה ִּכְבָׂשה. 

ִאָמא ֹלא ָרֲאָתה ִּכְבָׂשה ִּכי ִאָמא ֹלא ָּבָאה ַלִדיר.  

ִמי ָרָאה ִּכְבָׂשה?                       

ָלָמה ִאָמא ֹלא ָרֲאָתה ִּכְבָׂשה?                                                    

                                                                                 

ָׂשָרה ָׁשָרה ִׁשיר. ַׂשִגיא ֹלא ָׁשַמע ֶאת 

ַהִׁשיר ִּכי ַׂשִגיא ִנְרַדם.

ִמי ֹלא ָׁשַמע ֶאת ַהִׁשיר?                         

ָלָמה ַׂשִגיא ֹלא ָׁשַמע ֶאת ַהִׁשיר?                                                
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ִקְראּו ַוֲענּו ַעל ַהְׁשֵאלֹות. 

ְלַסָּבא ֶׁשל ָאָסף ֵיׁש ָׂשָפם ָלָבן. 

ְלַאָּבא ֶׁשל ָאָסף ֵיׁש ָזָקן. 

ְלִמי ֵיׁש ָׂשָפם?                                             

ְלִמי ֵיׁש ָזָקן?                                             

ַׂשִגית ָרֲאָתה ְסָעָרה ַעָזה ַּבָים ַאְך ִהיא ֹלא ָּפֲחָדה.

ָמה ָרֲאָתה ַׂשִגית?                                             

ָמה ַדֲעְתֶכם: ָלָמה ַׂשִגית ֹלא ָּפֲחָדה?                                             
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