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ַהִאם ֲאִני ִמָלה ֲארּוָּכה אֹו קָצָרה? 

ִמתחּו ַקו ִמִמָלה ֲארּוָּכה ָלַרֶּכֶבת ָהֲארּוָּכה.
ִמתחּו ַקו ִמִמָלה קָצָרה ָלַרֶּכֶבת ַהקָצָרה.

          

                 

                  

מילים: קיר, דג, תרנגולת, צעדים, תיק, דינוזאורוס, קנגרו, אף
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות ק. 
ִׂשימּו ֵלב ֶׁשֶאפָׁשר ִלכתֹב ק ִּבדָרִכים ׁשֹונֹות. 
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות ּכ. 
ִׂשימּו ֵלב ֶׁשֶאפָׁשר ִלכתֹב ּכ ִּבדָרִכים ׁשֹונֹות. 

כ           

ּכ    ּכ        

ּכ            

ּפ         

ּכ ק          

כ כ            

ּכ ּכ     ּכ      

ּכ ּפ          
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התלמידים קוראים את הצלילים והצירופים.. 1

התלמידים מעתיקים אותם תוך כדי אמירת הצליל או הצירוף.. 2

קִריָאה:

ּכ     ּכֹו    ַּכ    ִּכי     
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ק    ִקי   קֹו     ָק   
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ִקי  ּכֹו  ּכ   ַק       ִּכי
ּכִתיָבה: 
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ִעגּול.  תבּו ג בָּ ִאם ַהִמָלה ַמתִחיָלה ּב-ג, כִּ

ִעגּול. תבּו ק/ּכ בָּ ִאם ַהִמָלה ַמתִחיָלה ּב -ק/ּכ, כִּ

צִליל קֹוִלי                                    צִליל ֹלא קֹוִלי

          ג                   ק-ּכ 

                                              

        

                                           

                                                                        

מילים: קלמר, קופסה, גנן, כלב, גיטרה, כורסה, גרב

למורה: חשוב לא לבלבל בשלב זה בין הצליל הקולי ג לצליל הלא קולי ק/ּכ.
הכתיב חשוב פחות, אבל מובן שאם התלמידים שואלים אם כותבים כ או ק, יש לומר להם.
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ִקראּו ֶאת ַהִמִלים. 
ִּכתבּו אֹוָתן ִמַתַחת ַלתמּונֹות ַהַמתִאימֹות.

ַקל קֹול ִּכיס ּכֹוס ַקר ִקיר
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ִּכתבּו ֶאת ַהִמָלה
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ָמה ַאֶתם ׁשֹומִעים? 
ַהִקיפּו ֶאת ָמה ֶׁשַהמֹוָרה אֹוֶמֶרת. 

ַהקִּפידּו לַהקִׁשיב ֵהיֵטב וֹלא לִהתַּבלֵּבל.
ִקראּו ֶאת ַהּכֹל.

ק          גֹו          ַק ג 

קֹו גִ  גָ  ִק 

ג ִק  ַק  גֹו 

ַק גָ  קֹו  גִ 

גֹו  ג  ק  ִק 
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ק/ּכ או ג בתחילת מילה – משחק לוטו
מספר המשתתפים: 4-2

גוזרים את כרטיסי התמונות. מערבבים אותם ושמים בקופה באמצע השולחן.
כל תלמיד, בתורו, מרים כרטיס, אומר את הצליל המתחיל את המילה, ומניח על הלוח המתאים )ק/ּכ או ג(.

המנצח - התלמיד הראשון שמילא את לוחו.
אפשר לנצל את התמונות לטיפוח ההבעה. תלמיד משיים את התמונה ומוסיף עליה פרטים רבים ככל האפשר. 

אם יש לתלמידים אחרים בקבוצה מה להוסיף – יוסיפו.

גגגג

גגגג

ּכ ק ּכ קּכ קּכ ק

ּכ ק ּכ קּכ קּכ ק
כרטיסים לגזירה
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גור גשר
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות ׁש. 
ִׂשימּו ֵלב ֶׁשֶאפָׁשר ִלכתֹב ׁש ִּבדָרִכים ׁשֹונֹות. 

ׁש       ׁש
ׁש    

מ  
צ

        ׁש
     ׁש

        ׁש
ׁש

ׁש  
ץ ׁש    ׁש  

ׁש   
ט    



צליל, מילה, סיפור – הילרי הרצברגר
13תרגול נוסף לספר 2

התלמידים קוראים את הצִלילים והצירופים.. 1
התלמידים מעתיקים אותם תוך כדי אמירת הצִליל או הצירוף.. 2

קִריָאה:

ַּכ    ּכֹו    ּכ     ִּכי
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ק     קֹו   ִק     ָק   
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ׁשֹו   ִׁשי    ׁש    ַׁש
ּכִתיָבה: 
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המורה אומרת צִליל או צירוף, והתלמידים מקיפים אותו. 

ַס    ׁש    ׁשֹו     ִס       ס  

י      ׁש סֹו   ָׁש     ָס     שִׁ

ִקראּו:

ס     ַס      סֹו      ִסי

ׁש     ָׁש       ׁשֹו     ִׁש

ִקראּו וִכתבּו:

י      ׁשֹו סֹו   ָׁש     ִס     שִׁ
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ִקראּו ֶאת ַהִמִלים.
ִּכתבּו ֶאת ַהִמִלים ִמַתַחת ַלתמּונֹות ַהַמתִאימֹות. 

 

רֹוקַקרַקׁשׁשֹורׁשֹוק
          

                    

ִקראּו וִכתבּו:

רֹוק                                   ׁשֹוק 

ַקר                                      ׁשֹור

                          ַקׁש   
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ִּכתבּו ִמי ֲאִני: 
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ַחּברּו ֶאת ַהֲחָלִקים.                                 ִקראּו. 

ָל

      ׁש

ַק

ִסי

ִגי       ס

ִרי

ִקראּו             ִּכתבּו ִקראּו             ִּכתבּו     

ִסיס ִסיר       

ִגיס ִגיר       

ִריס         
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות ת
ִׂשימּו ֵלב ֶׁשֶאפָׁשר ִלכתֹב  ת  ִּבדָרִכים ׁשֹונֹות. 
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות ט. 
ִׂשימּו ֵלב ֶׁשֶאפָׁשר ִלכתֹב ט ִּבדָרִכים ׁשֹונֹות. 
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התלמידים קוראים את הצלילים והצירופים.  .1
התלמידים מעתיקים אותם תוך כדי אמירת הצליל או הצירוף.  .2

קִריָאה: )ּכֶׁשאֹומִרים ֶאת ַהצִליל, ַמרִגיִׁשים ֶאת ַהֵחֶלק ָהֲאחֹוִרי 
ֶׁשל ַהָלׁשֹון.(

ַּכ    ִּכי    ק    קֹו
ּכִתיָבה: 

קִריָאה: )ְּכֶׁשאֹומִרים ֶאת ַהצִליל, נֹוֵגַע חֹוד ַהָלׁשֹון -"ַהׁשִּפיץ" - 
ֵמֲאחֹוֵרי הִׁשיַנִים ַהִקדִמיֹות.(

תֹו   ִתי    ת    ָת
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ט      טֹו      ִטי     ַט
ּכִתיָבה: 
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המורה אומרת צליל או צירוף, והתלמידים מקיפים אותו. 

ת     ק     טֹו     ִּכי     ִתי  

ַּכ     תֹו     ט ִטי      ַט     

ִקראּו: 

ִטי טֹו  ָת  ת 

ִּכי קֹו  ּכָ  ק 
ִקראּו וִכתבּו:

תֹו     ַת     ִטי     ִתי     טֹו
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ּבֵאיֶזה צִליל ֲאִני ַמתִחיל?
ִמתחּו ַקו ִמָּכל תמּוָנה ֶאל ַהצִליל ַהַמתִאים. 

למורה: ללמד מילים פחות מוכרות

תקּפׁשג

ִּכתבּו ֶאת ַהצִליל ַּבָמקֹום ַהַמתִאים.
          

                    

ִקראּו ֶאת ַהׁשּוָרה:

 ג      ק      ת      ׁש      ּכ      ּפ      ט      ק      ׁש      ג
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 ֵאיֶזה צִליל ַאֶתם שֹומִעים 
ּבסֹוף ַהִמָלה?

ִמתחּו ַקו ִלתמּוָנה נֹוֶסֶפת ֶׁשִנגֶמֶרת ּבאֹותֹו ַהצִליל.  .1
ִּכתבּו ָּבִעגּוִלים ֶאת ַהצִליל ֶׁשַאֶתם שֹומִעים ּבסֹוף ַהִמָלה.  .2

מילים: מהדק, חבית, קרש, מברג, מסרק, עכביש, בורג, סרט
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ֵאיֶזה צִליל ֵיש ּבסֹוף ַהִמָלה? 
ַחּפׂשּו תמּוָנה נֹוֶסֶפת ֶׁשִנגֶמֶרת ּבאֹותֹו ַהצִליל.  .1

ִּכתבּו ֶאת ַהצִליל ֶששַמעֶתם ּבסֹוף ַהִמָלה.  .2

ִּכתבּו ֶאת ַהצִליל  ִגזרּו וַהדִּביקּו.        
ֶׁשּבסֹוף ַהִמָלה.          

* מרשמלו

גזרו
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ַחּברּו ֶאת ַהֲחָלִקים.                                 ִקראּו. 

ַט

ַג      ל

ַס

ַר

רֹו      ק

חֹו

ִקראּו            ִּכתבּו ִקראּו             ִּכתבּו     

חֹוק                   רֹוק

ַטל                     ַגל
ּכֹוס                    ִּכיס
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות ּב
ִׂשימּו ֵלב ֶׁשֶאפָׁשר ִלכתֹב  ּב ִּבדָרִכים ׁשֹונֹות. 

    

ּבּפ

ּב

ּב

ּב

ּכ
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התלמידים קוראים את הצלילים והצירופים.  .1
התלמידים מעתיקים אותם תוך כדי אמירת הצליל או הצירוף.  .2

קִריָאה:

ַט    טֹו    ט    ִטי
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ּב     ּבֹו   ִּבי     ָּב   
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

תֹו   ִת    ַת    ת
ּכִתיָבה: 
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ִקראּו ֶאת ַהִמִלים.
ִּכתבּו ֶאת ַהִמִלים ַּבָמקֹום ַהָנכֹון.

ִּביסַּבתִתיקִטילַטל

         

                    

ִקראּו וִכתבּו:

ִטיל                                   ַּבת

ַטל                                    ִּביס

                       ִתיק 
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ִּכתבּו ִמי ֲאִני:
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ִּכתבּו ֶאת ַהצִליל ַהַמתִאים ָּבִעגּול ִמַתַחת ְלָכל ַמֲאָכל.

צִליל ּבִלי קֹול                                צִליל קֹוִלי 

       ּפ                   ּב 

       
 

     

 

מילים: פטריות, ביצים, בגט, בייגלה, פופקורן, פיצה, בשר, פיתה
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ין ׁשֵני ַהֲחָלִקים – ִקראּו ֶאת ַהִמָלה. ַחּברּו בֵּ תבּו ֶאת ַהִמָלה.    כִּ

ּכֹוס

ַסל

יס כִּ

ִתיק

ִסיר

חֹול

גֹול
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ִקראּו וִׂשימּו ֵלב ַלתֹוֶסֶפת ַּב ֶׁשנֹוסָפה ַלִמָלה:

ַּבּכֹוס           ַּבחֹול                ַּבִתיק

ַּבִסיר          ַּבִּכיס                 ַּבַסל

ַּבתֹור           ַּבַּפח                  ַּבּבֹור
המורה שואלת שאלה בקשר לאחת התמונות: 

ֵאיפֹה ַה....  ?  
ִּכתבּו ֶאת ַהתׁשּוָבה וִזכרּו ִלכתֹב ַּב.

איפה הסרטן? איפה הזבל?  המורה שואלת: איפה המיץ? 

                                

איפה הארנק? איפה המרק?  איפה המאכלים? 
              

המורה שואלת שאלה, והתלמידים כותבים את התשובה על פי התמונה. לדוגמה: איפה הזבל? בפח.
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ָמה ַאֶתם ׁשֹומִעים?
ַהִקיפּו ֶאת ָמה ֶׁשַהמֹוָרה אֹוֶמֶרת.

ַהקִּפידּו ְלַהקִׁשיב ֵהיֵטב וֹלא לִהתַּבלֵּבל.
ִקראּו ֶאת ַהּכֹל.

ַּב ּבֹו    ּב    ּפ   

ַּפ ּב     ִּפ    ּפֹו   

ַּב ּפ     ִּב    ּבֹו   

ִּב ּפ     ִּפ    ּב   
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 ּפ או ּב ּבתחילת ִמָלה – משחק לוטו

מספר המשתתפים: 2-4
 

גוזרים את כרטיסי התמונות. מערבבים אותם ושמים בקופה באמצע השולחן.
כל תלמיד, בתורו, מרים כרטיס, אומר את הצליל המתחיל את המילה ומניח את הכרטיס על הלוח המתאים )ּפ או ּב(.

המנצח - התלמיד הראשון שמילא את לוחו.
אפשר לנצל את התמונות לטיפוח ההבעה. תלמיד משיים את התמונה ומוסיף עליה פרטים רבים ככל האפשר.

אם לתלמידים אחרים בקבוצה יש מה להוסיף - יוסיפו.

לוחות

ּפּפּפּפ

ּפּפּפּפ

ּבּבּבּב

ּבּבּבּב
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ּפּפּפּפ

ּפּפּפּפ
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כרטיסים לגזירה

בוסם

בדבועות

פצעפלחים



צליל, מילה, סיפור – הילרי הרצברגר
37תרגול נוסף לספר 2

בול

פופקורן 



צליל, מילה, סיפור – הילרי הרצברגר
תרגול נוסף לספר 2 38

ִקראּו וִזכרּו !
קוראים את המילה הראשונה, חוזרים עליה, מסתירים אותה ושואלים מה הייתה; 

קוראים את המילה השנייה וחוזרים על התהליך. חוזרים על המילה הראשונה. 
קוראים את צירוף המילים ברצף; מסתירים אותו  וכך הלאה, עד שזוכרים. 

כותבים את צירוף המילים, אומרים אותו, מסתירים ואומרים אותו.

חֹול  .1

ַּבִתיק  .2

חֹול ַּבִתיק.   .3

ִגיר   .1

ַּבִתיק  .2

ִגיר ַּבִתיק.  .3
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חֹור  .1

ַּבִּכיס  .2

חֹור ַּבִּכיס  .3

ִגיר   .1

ַּבִּכיס  .2

ִגיר ַּבִּכיס  .3
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קוראים את המילה הראשונה וחוזרים עליה. 
מסתירים ושואלים. 

קוראים את ַהִמָלה השנייה וחוזרים על התהליך.  
קוראים את שתי המילים ברצף, חוזרים עליהן מכסים ואומרים בעל פה.

ִקראּו וִזכרּו.                 ּכֹותִבים ֶאת ֵצרּוֵפי ַהִמִלים.

חֹול

ִגיר        ַּבִתיק

חֹור  

ַּכסּו וִכתבּו ֵמַהִזָּכרֹון. ִקראּו וִזכרּו.           

חֹול ַּבִתיק        

ִגיר ַּבִתיק

חֹור ַּבִתיק

שואלים בעל פה שאלות הקשורות בצירופי המילים
מה בסל?  איפה החול?
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חֹול

ִגיר                   ַּבַסל

חֹור

ַּכסּו וִכתבּו ֵמַהִזָּכרֹון. ִקראּו וִזכרּו.          

חֹול ַּבַסל        

ִגיר ַּבַסל

חֹור ַּבַסל

שואלים בעל פה שאלות הקשורות בצירופי המילים: 
מה בסל?  איפה החול?
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ִקראּו וִזכרּו.               ּכֹותִבים ֶאת ֵצרּוֵפי ַהִמִלים.

חֹול

ִגיר                   ַּבִּכיס

חֹור

ַּכסּו וִכתבּו ֵמַהִזָּכרֹון. ִקראּו וִזכרּו.           

חֹול ַּבִּכיס        

ִגיר ַּבִּכיס

חֹור ַּבִּכיס

שואלים בעל פה שאלות הקשורות 
בצירופי המילים: מה בסל?  איפה החול?
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות א. 
ִׂשימּו ֵלב ֶׁשֶאפָׁשר ִלכתֹב א ִּבדָרִכים ׁשֹונֹות. 
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות ע. 
ִׂשימּו ֵלב ֶׁשֶאפָׁשר ִלכתֹב  ע  ִּבדָרִכים ׁשֹונֹות. 
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התלמידים קוראים את הצלילים והצירופים.. 1
התלמידים מעתיקים אותם תוך כדי אמירת הצליל או הצירוף.. 2

קִריָאה:

א    ָא      אֹו     ִאי
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ע     עֹו     ִעי      ַע   
ּכִתיָבה:

קִריָאה:

אֹו   ַא      ִע      ָע     
ּכִתיָבה:
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ִׂשימּו ֵלב: א אֹו ע? 

ט          

    ִאיׁש        ַאף      אֹות

ָהֲעִפיפֹון ָעף     אֹור    

          ִעיר

לדבר על הקשר שבין המילים עפיפון ועף.
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ִקראּו ֶאת ַהִמִלים
)ִׂשימּו ֵלב ל-א/ע(:

אֹות,  ָאח,  ִאיׁש,  ַאף,  ִעיר,  ָעף
ִזכרּו ִלכתֹב א אֹו ע.

ִמי ֲאִני? 

                                        

                         

ט
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ָמה ָחֵסר:  א אֹו ע?
ִּבדקּו ַּבַמחָסן.

ִ  יׁש
 

אֹור,    ִאיׁש,   ָאח,    
ַעל,      ִעיר,    ַעם
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ֲחלּוַקת ַהִמָלה ַלֲהָברֹות.
ַּכָמה ֲחָלִקים ֲאַנחנּו שֹומִעים?  

ִמתחּו ַקו ל-2 אֹו ִל-3 ֲחָלִקים.
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות פ. 
ִׂשימּו ֵלב ֶׁשֶאפָׁשר ִלכתֹב  פ  ִּבדָרִכים ׁשֹונֹות. 
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות ף. )בסֹוף ִמָלה(
ִׂשימּו ֵלב ֶׁשֶאפָׁשר ִלכתֹב ף ִּבדָרִכים ׁשֹונֹות. 
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ִקראּו ֶאת ַהִמִלים.

ִמתחּו ַקו ַלתמּוָנה ַהנכֹוָנה. 
ִּכתבּו ֶאת ַהִמִלים ִמַתַחת ַלתמּונֹות.

עֹוף ָעף חֹוף קֹוף ַּכף

          

                ֲעִפיפֹון

                    

               חוף
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ִמי ֲאִני? 
ִּכתבּו ֶאת ַהִמִלים מּול ַהתמּונֹות ַהַמתִאימֹות.

          ֲעִפיפֹון 
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ַחּברּו ֶאת ַהֲחָלִקים            ִקראּו 

ַד

ף ַּכ     

ַא

חֹו

ף עֹו     

סֹו

ִקראּו          ִּכתבּו ִקראּו          ִּכתבּו                  

ַחף חֹוף       

ָעף עֹוף       

ַסף סֹוף       
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ִקראּו וִזכרּו.
ִּכתבּו ֶאת ֵצרּוֵפי ַהִמִלים.

ַּכף

ִסיר בַּ
       
עֹוף

ִקראּו וִזכרּו.             ַּכסּו וִכתבּו ֵמַהִזָּכרֹון.

ַּכף ַּבִסיר        

עֹוף ַּבִסיר
שואלים בעל פה שאלות הקשורות לצירופי המילים: מה בסל?  איפה החול?
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות מ
ִׂשימּו ֵלב ֶׁשֶאפָׁשר ִלכתֹב מ ִּבדָרִכים ׁשֹונֹות. 
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות ם
ִׂשימּו ֵלב ֶׁשֶאפָׁשר ִלכתֹב ם ִּבדָרִכים ׁשֹונֹות. 
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התלמידים קוראים את הצלילים והצירופים.. 1
התלמידים מעתיקים אותם תוך כדי אמירת הצליל או הצירוף.. 2

קִריָאה:

מ    ם    ַמ    ִמי
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ּב     ּבֹו   ִּבי     ָּב   
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

מֹו   ָמ    ִמ    ם
ּכִתיָבה: 
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ֵאיֶזה צִליל ַאֶתם שֹומִעים ּבַהתָחַלת ַהִמָלה?

ִמתחּו ַקו ִלתמּוָנה נֹוֶסֶפת ֶׁשַמתִחיָלה ּבאֹותֹו ַהצִליל.
ִּכתבּו ָּבִעגּוִלים ֶאת ַהצִליל ֶׁשַאֶתם שֹומִעים ּבַהתָחַלת ַהִמָלה.

לדבר על מגורי החיות: מלונה, קן, רפת, לול. 
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ּבֵאיֶזה צִליל ַהִמָלה ִנגֶמֶרת?   
ִּכתבּו ֶאת ַהצִליל ַהָנכֹון לַיד ַהתמּוָנה. 

למורה: ללמד מילים מוכרות פחות.

ֹו ם ק ת ׁש ף
          

                    

ִקראּו ֶאת ַהׁשּוָרה:
ק       ם       ֹו       ף       ׁש       ף       ק       ת       ם       ׁש

ִּכתבּו.  
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ִקראּו ֶאת ַהִמִלים. 
  

ִמתחּו ַקו ַלתמּוָנה ַהַמתִאיָמה. 
ִּכתבּו ֶאת ַהִמִלים ִמַתַחת ַלתמּונֹות.

מֹור ַמר ָקם ַחם מֹוט
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ִּכתבּו ִמי ֲאִני: 
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ַחּברּו ֶאת ַהֲחָלִקים.                                      ִקראּו. 

ָד

ַג

ָׁש

ם
     

ָר

ַע

ָק

ִּכתבּו                  ִקראּו      ִּכתבּו    ִקראּו        

ַחם חֹום      

ָדם דֹום      
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מסבירים לתלמידים את המשמעות של סימן השאלה:
“מה” - שואלים על חפץ או על פעולה.

 “מי” - שואלים על אדם או על בעל חיים. 

 ?
ָמה?          ִמי? 

ִקראּו וִכתבּו:

      ָמה?       ִמי?    ִמי?    

      ָמה?      ָמה?    ִמי? 
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות ה. 
ִׂשימּו ֵלב ֶׁשֶאפָׁשר ִלכתֹב ה ִּבדָרִכים ׁשֹונֹות. 
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התלמידים קוראים את הצלילים והצירופים.. 1
התלמידים מעתיקים אותם תוך כדי אמירת הצליל או הצירוף.. 2

קִריָאה:

ַה    הֹו    ה    ִהי
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ִמ     ָמ   מֹו     מ   
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

פֹו  ִפי   ַפ    פ        ף
ּכִתיָבה: 
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ִקראּו וִׂשימּו ֵלב ַלתֹוֶסֶפת “ַה/ָה”:

ַה             ַה        

ַהִּפיל                    ַהקֹוף

ַהִּפיל                    ַהקֹוף

                   

 

ָה                     ָה  

ָהִאיׁש                       ָהעֹוף   

ָהִאיׁש                       ָהעֹוף                      
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ָה   ל  הָ   

ָהאֹות ָהָאח    

ָהאֹות ָהָאח    

ִּכתבּו ּבִמִלים:

ַה  ַהַּפח  ַה   

ה  ַה   

ַה  ַה   

ַה  ל ַה    
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ין ׁשֵני ַהֲחָלִקים וִקראּו ֶאת ַהִמָלה: רּו בֵּ ַחבְּ
תבּו ֶאת ַהִמָלה. כִּ

ּכֹוס      

ִתיק      

ִּפיל      

קֹוף  הַ   

ִטיל      

ַסל      

ַגג      
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לוחות

ָהאֹור ָהִעיר ַהקֹוף ַהַּבת

ַהּבֹור ָהִאיׁש ַהַסל ַהחֹול

ַהתֹוף ַהִתיק ַהִׁשיר ָהָאח

ַהִקיר ָהעֹוף ַהִּפיל ַהַּבת

ַּבִתיק ָּבאֹור ַּבּבֹור ַּבּכֹוס

ַּבתֹור ָּבִעיר ַּבִּכיס ַּבַסל

ַּבחֹוף ַּבִקיר ַּבּבֹור ַּבחֹול

ַּבִּכיס ַּבתֹוף ָּבעֹוף ָּבִעיר
. /ּבָ התלמידים מנסים לבנות משפטים אמיתיים ו/או לא אמיתיים עם כרטיסי  ַה   ו- ּבַ
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כרטיסי גזירה למשחק לוטו. קוראים את המילים ומחפשים בלוח המתאים.

ַּבתיקָּבאֹורַּבּבֹורַּבּכֹוס

ַּבתֹורָּבִעירַּבִּכיסַּבַסל

ַּבחֹוףַּבִקירַּבּבֹורַּבחֹול

ַּבִּכיסַּבתֹוףָּבעֹוףָּבִעיר

ַהַּבתַהקֹוףָהִעירָהאֹור

ַהחֹולַהַסלָהִאיׁשַהּבֹור

ָהָאחַהִׁשירַהִתיקַהתֹוף

ַהִטילַהִּפילָהעֹוףַהִקיר
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ַה - יש להקפיד על הוצאת אוויר בזמן ההגייה,
במיוחד אם לאחר מכן מופיעה מילה שמתחילה ב-א, ב-ע או ב-ה. 

)חייבים לשמוע את כל חלקי המילה: ה/אריה.( 

ַהָה

ַהָה

ָהָה

ָהָה

ָהָה



צליל, מילה, סיפור – הילרי הרצברגר
73תרגול נוסף לספר 2

ִקראּו וַהעִתיקּו: 

ָהָאח  הָ  ָאח  

ָהַעם  הָ  ַעם  

ָהַאף  הָ  ַאף  

ָהַאָגס  הָ  ַאָגס  

ָהָאָדם  הָ  ָאָדם  

ָהֲאַגם  הָ  ֲאַגם  

ָהָאִהיל  הָ  ָאִהיל 

למורה: להרבות בהכתבות המילים.
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ַהִאם ֶזה ֶהגיֹוִני?

P.אֹו  x  ַסמנּו

ַהַּכף ַּבּכֹוס.. 1

ַהּכֹוס ַּבַּכף.. 2

ַהַּכף ַּבִסיר.. 3

ַהחֹור ַּבִקיר.. 4

ַהחֹור ַּבִּכיס.. 5

ַהִקיר ַּבחֹור.. 6

ָהִאיׁש ַּבתֹור.. 7

ָהָאח ַּבִתיק.. 8

ָהעֹוף ַּבִסיר.. 9

ָהַאף ַּבַסל.. 10
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות ד. 
ִׂשימּו ֵלב ֶׁשֶאפָׁשר ִלכתֹב ד ִּבדָרִכים ׁשֹונֹות. 
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התלמידים קוראים את הצלילים והצירופים.. 1
התלמידים מעתיקים אותם תוך כדי אמירת הצליל או הצירוף.. 2

קִריָאה:

ַה    הֹו    ה    ִהי
ּכִתיָבה: 

קִריָאה: 
)שימו לב ש- ד הוא צליל קולי.(

ד     ַד   דֹו     ִדי   
ּכִתיָבה: 

קִריָאה: 
)שימו לב ש-ת ו-ט הם צלילים בלי קול.(

תֹו ת  ַט   ִטי       ט
ּכִתיָבה:
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ִקראּו ֶאת ַהִמִלים.
ִמתחּו ַקו ַלתמּוָנה ַהַמתִאיָמה.

חֹוד ַחד ַּבת ַּבד ַּכד

ִּכתבּו ֶאת ַהִמָלה ַּבָמקֹום ַהָנכֹון.
          

                     

                          חוד

ִקראּו וִכתבּו:

ַּבת           ַּבד

ַּכד           ַחד
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ִּכתבּו ִמי ֲאִני:
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ָמה ַאֶתם ׁשֹומִעים?
ַהִקיפּו ֶאת ָמה ֶׁשַהמֹוָרה אֹוֶמֶרת.

ַהקִּפידּו לַהקִׁשיב ֵהיֵטב וֹלא לִהתַּבלֵּבל.
ִקראּו ֶאת ַהּכֹל.

ט     ד      תֹו     ַד

ִת     דֹו     ִד      טֹו

דֹו     ָת     ַט      ד

ת     טֹו     ִד      ָד

ִת      ַד     טֹו     דֹו
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ָחק לֹוטֹו  ת/ט או ד בתחילת ַהִמָלה - ִמׂשְ

מספר המשתתפים: 2-4

גוזרים את כרטיסי התמונות, מערבבים אותם ושמים בקופה באמצע השולחן.
כל תלמיד, בתורו, מרים כרטיס, אומר את הצליל המתחיל את המילה, ומניח על הלוח המתאים )ת/ט או ד(.

המנצח – התלמיד הראשון שמילא את לוחו.
אפשר לנצל את התמונות לטיפוח ההבעה. תלמיד משיים את התמונה ומוסיף עליה פרטים רבים ככל האפשר. אם 

לתלמידים אחרים בקבוצה יש מה להוסיף – יוסיפו. 

לוחות

דדדד

דדדד

ת ט ת טת טת ט

ת ט ת טת טת ט
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כרטיסים לגזירה

     

 

9

דורבן
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ַחּברּו ֶאת ַהֲחָלִקים.          ִּכתבּו ֶאת ַהִמָלה.

אֹו

ּבֹו

דֹו

חֹו

מֹו

עֹו

קֹו

ׁשֹו

תֹו



צליל, מילה, סיפור – הילרי הרצברגר
83תרגול נוסף לספר 2

ָמה ַהצִליל ָהִראׁשֹון?
ִּכתבּו ָּבִעגּול. 

    צִליל ּבִלי קֹול                   צִליל קֹוִלי )ִעם קֹול(

  ת, ט                  ד 

       
 

     

        
      

מילים: טווס, תרנגול, דרבן, דוב, תולעת, כלב דלמטי, דינוזאורוס, תנין
יש ללמד את המילים החדשות ולחזור עליהן לפני הפעילות

חשוב לעודד את התלמידים לשאול איזה גרפמה לכתוב: ט או ת.
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ִקראּו ֶאת ַהִמִלים. ַחּברּו ִמִלים ֵמַהֲחָלִקים.   

ַע

ַט

ל ַד    

חֹו

קֹו

ִקראּו ֶאת ַהִמִלים. ַחּברּו ִמִלים ֵמַהֲחָלִקים.   

ִקי

ִדי

ר ִשי    

דֹו

תֹו
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ִעבִרית אֹו ַחיָזִרית?                                                                                              
קראו את המלים.

אם המלה בעברית, מתחו קו לאותיות בעברית.
אם ַהמלה בחיזרית ואינה מכרת לכם,  מתחו  קו לחיזר. )חיזרית היא שפה שאנחנו לֹא מבינים, אבל אנחנו יכולים לקרא 

ולכתב בה.(

ִקיר

טֹוג

ִּביס

ִאיׁש

ִדית

ַטל

ַּבד

ּכֹוס

ַהק

ִעיר

ַדק

קֹול

ִּכיג

אֹות
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ַהִאם ַהִמׁשָּפט ֶהגיֹוִני?

  J   ִאם ַהִמׁשָּפט ֶהגיֹוִני, ִמתחּו ַקו ַלַחיָכן

L   ִאם ַהִמׁשָּפט ֹלא ֶהגיֹוִני, ִמתחּו ַקו ַלַּבכָין

ַהָדם ָּבַאף.

ָהִאיׁש ָגר ָּבִעיר.

ַהַדף ַּבַּכד.

ַהַּכף ַּבחֹול.

ַהִּפיל ָעף ַּבחֹול.

ַהִסיר ַחם.

ָהעֹוף ַמר.

ָהָאח ָׁשר ַּבחֹוף.

ַהׁשֹור ַּבִתיק.
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ֲענּו ַעל ַהׁשֵאלֹות.
ַּבֲחרּו ֶאת ַהתׁשּוָבה ַהנכֹוָנה וִכתבּו אֹוָתה.

ַהָדם ָּבַאף.

ָמה ָּבַאף?  

ָהַאף ַהָדם    ַהַדף     

ָהִאיׁש ָגר ָּבִעיר.

ִמי ָגר ָּבִעיר?

ָהִאיׁש ַהדֹוד    ָהִעיר     
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ֲענּו ַעל ַהׁשֵאלֹות.
ַּבֲחרּו ֶאת ַהתׁשּוָבה ַהנכֹוָנה וִכתבּו אֹוָתה.

ַהִסיר ַחם.

ָמה ַחם? 

ף ַהכַּ ָהִעיר    ַהִסיר     

ַהַּכף ַּבחֹול.

ָמה ַּבחֹול?

ף ַהכַּ ַהחֹוף    ַהחֹול     
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2 לּוחֹות לֹוטֹו
ִמָלה ִלתמּוָנה

 

גזרו את הכרטיסים, קראו את המלים והניחו אותן על התמונה המתאימה.

גֹול ִּכיס סֹוד

תֹוף ַּכד ִסיר

ָדג חֹוד סֹוף



צליל, מילה, סיפור – הילרי הרצברגר
תרגול נוסף לספר 2 90

ל
 

לגזירה 

אֹור ַּבת ַּבד

ָאח אֹות עֹוף

ַאף ַקר ִקיר
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התלמידים מכינים את הכרטיסים ללוחות .
המורה מכתיבה מילים, והתלמידים כותבים מילה בכל כרטיס.
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ַחק לוֹטֹו הבחנה בין צלילים דומים )ת-ד, ּכ –ג , ּפ- ּב( - ִמׂשְ

מספר המשתתפים: 2-4

גוזרים את כרטיסי התמונות. מערבבים אותם ושמים בקופה באמצע השולחן.
כל תלמיד, בתורו, מרים כרטיס, אומר את הצִליל המתחיל את המילה, ומניח על הצִליל המתאים בלוח. 

המנצח - התלמיד הראשון שמילא את לוחו.
אפשר לנצל את התמונות לטיפוח ההבעה: תלמיד משיים את התמונה ומוסיף עליה פרטים רבים ככל האפשר )כולל 

קבוצת שייכות(. 
אם לתלמידים אחרים בקבוצה יש מה להוסיף - יוסיפו. 

לוחות 

דּבגד

ּבגדּב

ת טּכ קּפת ט

ּכ ק ת טּכ קּפ
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כרטיסים לגזירה

     

 

בגט
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כרטיסים לגזירה

גופייהדלעת
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לוחות

דּבגד

ּבגגּב

ת ט ּכ קּפת ט

ּכ ק ּפּכ קּפ
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ִמְׂשַחק ִזָּכרֹון - ִגזרּו וַׂשֲחקּו

אֹור

ַּבת

אֹות

ִאיׁש

ַּכד

ִׁשיר

תֹוף

ִתיק

ָאח

ַהר

ִׁשיר

תֹוף

ִתיק

ָאח

ַהר

אֹור

ַּבת

אֹות

ִאיׁש

ַּכד
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ַאף

חֹום

ִעם

ִמי?

ַּכף

ַקר

חֹוף

ַגם

דֹוד

מֹוט

ָמה?

ִעיר

חֹוף

ַגם

דֹוד

מֹוט

ָמה?

ִעיר

ַאף

חֹום

ִעם

ִמי?

ַּכף

ַקר
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מכתיבים לתלמידים מילים, והם מכינים משחק זיכרון בעצמם.


