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

קִריָאה:

נ    נֹו    ִני    נ    ָנ
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

מ   מֹו   ִמי   ם   ָמ   
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ַגן   ִסין   נֹוף   ָנם 
ּכִתיָבה:
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ָמה ַהצִליל ִּבתִחיַלת ַהִמָלה?
ִּכתבּו אֹותֹו ִמַתַחת ַלתמּוָנה.

ל               מ               נ    
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ָמה ַהצִליל ּבסֹוף ַהִמָלה?   

ִּכתבּו ֶאת ַהצִליל ַהַמתִאים .     ם        או       ן 
ִׂשימּו ֵלב ֶׁשַה- ן ָארֹוך. 
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ַהצִליִלים   ֵ      ֶ 

ַהתנּוָעה )ַהִנקּוד(   ֵ        ֶ     קַטָנה ּומֹוִפיָעה ִמַתַחת ָלאֹות.
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ָמה ַאֶתם ׁשֹומִעים? 
ַהִקיפּו ֶאת ָמה ֶׁשַהמֹוָרה אֹוֶמֶרת. 

ַהקִּפידּו לַהקִׁשיב ֵהיֵטב וֹלא לִהתַּבלֵּבל.

ֵע ִאי  עֹו  ֶא 

ֶמ נֹו  נֵ  חֶ 

חֹו     ָמ ִני  חָ 

ִּפ ּבַ  ּפֶ  ּבֶ 

ֵּב ִּבי  ּפַ  ּבֹו 
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התלמידים קוראים את הצלילים והצירופים.. 1
התלמידים מעתיקים אותם תוך כדי אמירת הצליל או הצירוף. 2

קִריָאה:

אֹו     ֵע     ִעי     ֶא
ּכִתיָבה:

קִריָאה:

ֶּב     ּבֹו     ִּבי     ָּב   
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ֵער   ֵאׁש   ֵאם   ֵאין 
ּכִתיָבה:
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ִקראּו ֶאת ַהִמִלים,

ִמתחּו ַקו ַלתמּוָנה ַהַמתִאיָמה.

ֵתה ֶּפה ֵאׁש ֵשׁש ֵׁשן

ִּכתבּו ֶאת ַהִמִלים.
          

                    

ִקראּו וִכתבּו:

ֵׁשן            ֵׁשש

ֶּפה            ֵאׁש

                                ֵתה

שימו לב ל”ה” השותקת אחרי התנועה - תה, פה.

6
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ִּכתבּו ִמי ֲאִני: 

6
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ַחּברּו ִמִלים ֵמַהֲחָלִקים        ִקראּו ֶאת ַהִמִלים.

ַג

ַר

רֹו     ו

ֵק

ֵח

ַחּברּו ִמִלים ֵמַהֲחָלִקים        ִקראּו ֶאת ַהִמִלים.

ַח

חֹו

ֵא        ם

ֵׁש

ָׁש
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ִקראּו ֶאת ַהִמׁשָּפִטים ַוֲענּו ַעל ַהׁשֵאלֹות

ַהֵנר ַחם.. 1

ָמה ַחם?   

ָהעֹוף ַחם.. 2

     ָמה ַחם? 

ַהחֹול ַחם.. 3

ָמה ַחם?  

ִּכְתבּו
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ִקראּו את ַהִמׁשָּפִטים ַוֲענּו ַעל ַהׁשֵאלֹות

ַהקֹוף ַּבַגן.. 1

ִמי ַּבַגן?   

ָהִאיׁש ַּבַגן.. 2

ִמי ַּבַגן?   

ַטל ַּבַגן.. 3

ִמי ַּבַגן?   
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות י
ִׂשימּו ֵלב ֶׁשֶאפָׁשר ִלכתֹב י ִּבדָרִכים ׁשֹונֹות. 
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ַהִקיפּו ֶאת ַהתמּונֹות ֶׁשַמתִחילֹות ּב- י

        

               

           

              

מילים: ילדים, ינשוף, עפיפון, יד, ענבים, יומן, יער, עגלה, ילקוט
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התלמידים קוראים את הצלילים והצירופים.. 1
התלמידים מעתיקים אותם תוך כדי אמירת  הצליל או הצירוף.. 2

קִריָאה:

י   יֹו   ִיי   ֵי    ַי
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ֶר     רֹו   ִרי     ָר   
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

דֹו    ֶד     ד     ִדי
ּכִתיָבה: 
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ַהִקיפּו ֶאת ַהִמָלה ַהַמתִאיָמה.
ִּכתבּו ֶאת ַהִמָלה.

יֹום יֹון    ַין         

ָיד ָים    יֹום         

ָיד יֹוד    ַין         

יֹום יֹוד    ָיד         
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ִקראּו ַוֲענּו:

ַהַסל ֵריק.

ָמה ֵריק? 

ַהִתיק ֵריק. 

ָמה ֵריק?

ַהִּכיס ֵריק.

ָמה ֵריק?

ַהִסיר ֵריק.

ָמה ֵריק?
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ֶׁשל ִמי?
ִקראּו ַוֲענּו:

ַהִתיק ֶׁשל ָהִאיׁש.

ֶׁשל ִמי ַהִתיק?

ַהִתיק ֶׁשל אֹור.

ֶׁשל ִמי ַהִתיק?

ַהִתיק ֶׁשל ֵחן.

ֶׁשל ִמי ַהִתיק?

ַהִתיק ֶׁשל ַטל.

ֶׁשל ִמי ַהִתיק?
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ַהִתיק ֶׁשל ָהִאיׁש.

ֶׁשל ִמי ַהִתיק?

ַהִתיק ֶׁשל מֹור.

ֶׁשל ִמי ַהִתיק?

ַהִתיק ֶׁשל דֹור.

ֶׁשל ִמי ַהִתיק?

ַהִתיק ֶׁשל ִניר.

ֶׁשל ִמי ַהִתיק?

ַהִתיק ֶׁשל ָדן.

ֶׁשל ִמי ַהִתיק? 
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ִקראּו ַוֲענּו:

ָהֵעט ַּבִתיק.

ָמה ַּבִתיק?

ַהִגיר ַּבִתיק.

ָמה ַּבִתיק?

ַהַּכף ַּבִתיק.

ָמה ַּבִתיק? 

ָהֵעט ַּבַסל.

ָמה ַּבַסל?

ַהִגיר ַּבַסל.

ָמה ַּבַסל?

ַהַּכף ַּבַסל.

ָמה ַּבַסל?
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ַהאֹוִתיֹות ב   ו
ֶאפָׁשר ִלכתֹב  ב   ו ִּבדָרִכים ׁשֹונֹות. 
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התלמידים קוראים את הצלילים והצירופים.  .1
התלמידים מעתיקים אותם תוך כדי אמירת  הצליל או הצירוף.  .2

קִריָאה:

ב     בֹו     ִבי     ֶב
ּכִתיָבה:

קִריָאה:

ֶּב     ּבֹו     ִּבי     ָּב   
ּכִתיָבה:

קִריָאה:

וֹו      ִו      ו      ֶו
ּכִתיָבה:
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ָמה ַאֶתם ׁשֹומִעים? 
ַהִקיפּו ֶאת ָמה ֶׁשַהמֹוָרה אֹוֶמֶרת. 

ַהקִּפידּו לַהקִׁשיב ֵהיֵטב וֹלא לִהתַּבלֵּבל.

ו    י    ן     ר    ֹו

ן    ו    ר    ֹו     ן
ִקראּו  וִכתבּו: 

ַין    יֹון      ַוו     

יֹוד   יֹום     ָים

ין = שם של בן-אדם
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ּבֵאיֶזה צִליל ַהִמָלה ִנגֶמֶרת?   
ִּכתבּו ֶאת ַהצִליל ַהָנכֹון ְלַיד ַהתמּוָנה ַהַמתִאיָמה. 

למורה: ללמד מילים מוכרות פחות.

ן ב ף ן ב ף

          

                    

ִקראּו ֶאת ַהׁשּוָרה:

ב     ו       ֹו     ף      ּב      ף      ּפ     ו     ב      ֹו

ִּכתבּו
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משחק לוטו לתרגול קריאה מהירה של מילים ושמות

לוחות 

יֹוד ֵׁשן מֹור ַחם

חֹוד ֵּבן ׁשֹור ָׁשם

ׁשֹוד ֵחן קֹור ָדם

דֹוד ֵקן ּבֹור ָים

יֹוד ֵׁשן מֹור ָחם

חֹוד ֵּבן ׁשֹור ָׁשם

ׁשֹוד ֵחן קֹור ָדם

דֹוד ֵקן ּבֹור ָים



צליל, מילה, סיפור – הילרי הרצברגר
27תרגול נוסף לספר 3

ֶּפה ַחד ִׁשיר גֹול

ֵתה ַּבד ִקיר חֹול

ֵאׁש ַעד ִדיר קֹול

ֵׁשׁש ָיד ִסיר סֹול

לגזירה

ַחד ֶּפה ִׁשיר גֹול

ֵתה ַּבד ִקיר חֹול

ֵאׁש ַעד ִדיר קֹול

ֵׁשׁש ָיד ִסיר סֹול
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹוִתיֹות צ   ץ. 
ֶאפָׁשר ִלכתֹב צ   ץ ִּבדָרִכים ׁשֹונֹות. 
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התלמידים קוראים את הצלילים והצירופים.  .1
התלמידים מעתיקים אותם תוך כדי אמירת  הצליל או הצירוף.  .2

קִריָאה:

צּו     צֹו     ץ     ֵצ
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ב     בֹו     ֻב     בּו   
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

פֹו     ֻפ     פ     פּו
ּכִתיָבה: 
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ּבֵאיֶזה צִליל ַהִמָלה ַמתִחיָלה?
ִקראּו ֶאת ַהצִליִלים.

ִמתחּו ַקו ִמָּכל תמּוָנה ֶאל ַהצִליל ַהַמתִאים.  

למורה: ללמד מילים מוכרות פחות.

ו מ נ י צ

ִּכתבּו ֶאת ַהצִליל ַּבָמקֹום ַהָנכֹון.
          

                    

ִקראּו ֶאת ַהׁשּוָרה:
ָו     ֵצ     ִני     ׁשֹו     ַּכ     ִוי     טֹו     ַצ     ֶס     ַי  

ִּכתבּו. 
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ִמתחּו ַקו ַלתמּוָנה ַהַמתִאיָמה.

עֹוד ַאף ָאב ָצף ָצב

ִּכתבּו ֶאת ַהִמִלים ִמַתַחת ַלתמּונֹות.
          

                    

ִקראּו וִכתבּו:

ָאב           ָצב

ַאף           ָצף

                     עֹוד
מילים: נשר, ורד, מצנח, צלחת, ילדה
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ִּכתבּו ֶאת ַהִמִלים לַיד ַהתמּונֹות.

+
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ָמה ַהצִליל ּבסֹוף ַהִמָלה?

ִּכתבּו ֶאת ַהצִליל ַהַמתִאים:    ס        או       ץ
ִׂשימּו ֵלב ֶׁשַה- ץ ָארֹוך. 

                   

              
  

                                       חמוץ                                     מיץ
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ַהִקיפּו ֶאת ַהִמָלה ַהנכֹוָנה.
ִּכתבּו ֶאת ַהִמָלה.

קֹוץ ֵקץ    ּכֹוס          

ּבֹוס ַּבס    ּבֹוץ            

ּבֹוס ּכֹוס   קֹוץ       
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות ז
ֶאפָׁשר ִלכתֹב ז ִּבדָרִכים ׁשֹונֹות.

    

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

קִריָאה:

ַז זֶ  ִזי  זֹו  ז 
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ֶו         וִ  וַ  וֹו  ו 
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ו צ  ז  ץ  ס 
ּכִתיָבה:
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ַהִקיפּו ֶאת ַהתמּונֹות ֶׁשַמתִחילֹות ּב- ז

              

                                            

מילים: סיָנר, זיתים, זבוב, זברה, סוס, זמר, ָזָקן, סוכרייה
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ַהִקיפּו ֶאת ַהִמָלה ַהנכֹוָנה.
ִּכתבּו ֶאת ַהִמָלה.

ֵזר ַצר    ָזר         

ֵעז                ֵעץ   ָאז         

ֵעץ   ֵעז    ָאז           

ָזז ָגז    ַגס         
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אי אפשר לכתב תנועה ללא עצור.
אם לא שומעים את העצור, כותבים א או ע.

ִקראּו וַהעִתיקּו – ִׂשימּו ֵלב: א אֹו ע.

אֹות ִאיׁש 

ֶאת ַאף 

אֹור ִאם 

ֶאל ָאז 

ָאב אֹום 

עֹור ֵער 

ִעם ִעיר 

ַעל ֵעט 

ַעד עֹוז 

עֹוף ֵעץ 
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ַהׁשִלימּו ֶאת ֶהָחֵסר – ִעצּור ּותנּוָעה: 

.................... ת .................... ר .................... ז

.................... ף .................... ץ .................... ף

+
.................... ד .................... ט .................... ׁש
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תרגול שמיעתי )שלב חשוב והכרחי(  

המורה אומרת את שלושת חלקי המילה, והתלמידים מצרפים אותם למילה שלמה.   
אם תלמיד לא מצליח לשמור את שלושת החלקים בזיכרון, המורה אומרת את שלושת החלקים מהר יותר. יש לחזור על 

כך  עד שהתלמיד מצליח לצרפם למילה. כשמצליח - מנסים שוב, כשמרווח הזמן בין החלקים גדול יותר.
 

לתלמידים מתקשים 
אפשר להמחיש את שלושת חלקי המילה בעזרת  שלוש קוביות. נוגעים בקובייה בזמן אמירת חלק  של מילה   •

ושואלים את התלמיד מה שמע בכל קובייה. )אפשר לחלק את המילה תוך כדי נגיעה באצבעות התלמיד, או בכל 
דרך מוחשית אחרת.(

אפשר לבקש מהתלמיד להסתכל על הפה של המבוגר בזמן שהוגים את החלקים בהגזמה.  •

מתחילים במילים מוכרות. המילים יילקחו מאוצר המילים הפרטי של כל תלמיד. 

דוגמאות:
שימו לב למילים שהתלמידים מתקשים בהן: האם אלה  מילים שמתחילות/נגמרות בצלילים שאפשר להדגיש את 
ַהצִליל שלהם או להאריכו )ס, ז, ש, ח, ר, ל, מ, נ, פ, ב(, או מילים שמתחילות/נגמרות בצלילים פוצצים, שאי אפשר 

להדגישם או להאריכם )ּפ, ּב, ת, ד, ק, ג(?

התלמיד אומר  את המילה השלמה.  שני חלקי המילה )מילים מוכרות
מאוצר המילים היומיומי של התלמידים(

ֶּפַרח ח רַ  ּפֶ 
ֶּכֶלב ב לֶ  ּכֶ 
ָּבלֹון ן          לֹו  ּבָ 

ָחתּול ל תּו  חָ 
ִצּפֹור ר ּפֹו  ִצ 

ֶרֶגל ל ג ֶ  רֶ 
התלמיד אומר  את המילה השלמה. שני חלקי המילה )מילים מוכרות פחות;

 מידת ההיכרות משתנה בין תלמיד לתלמיד.(
ָזָנב ב נָ  זָ 
ָנֵמר ֶר         ֵמ  נִ 

ּכֹוָכב ב כָ  ּכֹו 
ֶּבֶרז ז                  רֶ  ִּב 
ָחֵצר ר צֵ  חָ 
ַׁשָּבת ת ּבָ  ַׁש 
ִסּפּור ר ּפּו  ִס 
ָסלֹון ן לֹו  ָס 
ֵליָצן ן צָ  ֵלי 

ֶׁשֶמׁש ש ֶמ  ֶׁש 
ָלׁשֹון ן ׁשֹו  לָ 
ֶקַמח ח ַמ  ֶק 
ַמסֹור ר סֹו  ַמ 
ֻסָּכר ר ּכָ  סֻ 
ָעִגיל ל ִגי  עָ 

התלמיד אומר  את המילה השלמה.  שני חלקי המילה )מילים לא מוכרות; מידת ההיכרות
  משתנה בין תלמיד לתלמיד(

ִּכיֹור ר יֹו  ִּכ 
ִציּור ר יּו  ִצ 

אּוָלם ם לָ  אּו 
ַזָמר ר ָמ  זַ 
ָעָנן ן נָ  עָ 

ַּגּבֹות ת ּבֹו  גַ 
ָחמּוץ ץ ִמּוַ  חָ 
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ִניר ַּבַגן
הטקסט דומה לזה שבספר 3, אך פשוט יותר ומחולק לשלבים.

ִניר ָּבא ַלַגן.  .1

ִניר ָׁשר ַּבַגן. 

ֲענּו ַעל ַהׁשֵאלֹות:

ִמי ָּבא ַלַגן?

ִמי ָׁשר ַּבַגן?

ִניר ָּבָנה ַּבַגן.   .2

ִניר ָּבָנה ּבֶלגֹו.   

ֲענּו:

ַהִאם ִניר ָּבָנה ַּבַגן? 

ַהִאם ִניר ָּבָנה ּבֶלגֹו? 

ֵּכיף ַּבַגן.  .3

ֲענּו:

ַהִאם ֵּכיף ַּבַגן? 
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ִקראּו ׁשּוב ֶאת ָּכל ַהִסּפּור ּבֶׁשֶטף:

ִניר ַּבַגן

ִניר ָּבא ַלַגן.

ִניר ָׁשר ַּבַגן.

ִניר ָּבָנה ַּבַגן. 

ִניר ָּבָנה ְּבֶלגֹו.

ֵּכיף ַּבַגן.

ֵּכיף ְּבֵבית ַהֵסֶפר? ִּכתבּו ַעל ָּכך.
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ַּבחֹוף
הפעילות דומה לזו שבעמ’ 63 בספר 3, אך היא כתובה בשלבים.

ַטל ַּבחֹוף.  .1
ַגם ֵחן ַּבחֹוף.   

ִמי ַּבחֹוף?

ֵחן - ָהָאח ֶׁשל ַטל.  .2

ִמי ָהָאח ֶׁשל ַטל?

ַטל ָנח ַּבחֹוף.  .3
ֵחן ֹלא ָנח ַּבחֹוף.   

ֵחן ַּבָים ִעם ַהָדג.     

ִמי ָנח ַּבחֹוף?

ִמי ֹלא ָנח ַּבחֹוף? 
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ִקראּו ׁשּוב ֶאת ָּכל ַהִסּפּור ּבֶׁשֶטף: 

ַּבחֹוף

ַטל ַּבחֹוף.

ַּגם ֵחן ַּבחֹוף.

ֵחן - ָהָאח ֶׁשל ַטל.

ַטל ָנח ַּבחֹוף.

ֵחן ֹלא ָנח ַּבחֹוף.

ֵחן ַּבָים ִעם ַהָדג.  

ָמה לַקחֶתם ַלָים אֹו ַלּבֵרָכה? ִּכתבּו.

 



צליל, מילה, סיפור – הילרי הרצברגר
47תרגול נוסף לספר 3

ַהִקיפּו ֶאת ַהתׁשּוָבה ַהנכֹוָנה

ַהֵנץ ָעף.  .1
ִמי ָעף?   

 
ז ַהבַּ ַהֵנץ  ַהִסיס 

ַהֵזר ַעל ָהרֹאׁש.  .2
ָמה ַעל ָהרֹאׁש?   

ַהֵזר ָהרֹאׁש  ָהֵעץ 

ַהַּבד ַּבַסל.  .3
ָמה ַּבַסל?   

ַהַסל ד  ָהֵעט  ַהבַּ
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 ֵאילּו ּפִריִטים יכֹוִלים ִלהיֹות ַּבָשַמִים? 
ִּכתבּו ַּבתמּוָנה ֶׁשִלפֵניֶכם ֶאת ׁשמֹות ַהּפִריִטים.

ֵהם יכֹוִלים ִלהיֹות ָׁשם ַּביֹום אֹו ַּבַליָלה,

ֵהם יכֹוִלים ָלנּוַע אֹו ָלעּוף...    



צליל, מילה, סיפור – הילרי הרצברגר
49תרגול נוסף לספר 3

ַהִקיפּו ַרק ֶאת ַהתנּוָעה        ּו

ִׂשימּו ֵלב ֶׁשַהנקּוָדה ּבֶאמַצע ה-ּו

    

ּו

ּו
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ַהתנּוָעה )ַהִנקּוד(   ֻ 

ִׂשימּו ֵלב: ַהתנּוָעה ַהזֹאת מֹוִפיָעה ִמַתַחת ָלאֹות.

ֶא

ֶא

ֻע

ֻע

ֹו
ֻא

ֵא

ֶע

ֻא

ֻע

ֶע

ֻע

ֵע

ֻא
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ִקראּו ֶאת ַהִמִלים. 
ַציירּו תמּוָנה ַמתִאיָמה.

סּוס ׁשּום         

לּול תּות         

חּוט חּום         

זּוג ּבּול         
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ִמיץ ַּבּכֹוס 

ַּבּכֹוס ֵיׁש ִמיץ.

ָדן ָׁשָתה ֶאת ַהִמיץ.

הּוא ָׁשָתה ֶאת ַהִמיץ ּבַקִׁשית. 

ֲענּו ַעל ַהׁשֵאלֹות:

ָמה ַּבּכֹוס?. 1

ִמי ָׁשָתה ֶאת ַהִמיץ?. 2

ֵאיך ָׁשָתה ָדן ֶאת ַהִמיץ?. 3

ִמי ֲאִני? ִּכְתבּו ֶאת ַהִמיִלים.
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ִקראּו ֶאת ַהִמִלים. 
ִׂשימּו ֵלב ַלצִליל ּבסֹוף ַהִמָלה.

ן ץ      ף     

ַגן קֹוץ      ַּכף     

רֹון ִמיץ      ַדף     

ִסין ֵנץ      סֹוף     

ֵחן ָרץ      נֹוף     

ָלן חּוץ      גּוף     

ִּכתבּו:
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יֹום צֹום

ַהיֹום יֹום צֹום. 

ַׁשי ָצם.

ַׁשי ֹלא ׁשֹוֶתה.

ַׁשי ֹלא אֹוֵכל,

ִּכי ֵיׁש יֹום צֹום.

ֲענּו:

ָמה ַהיֹום?. 1

ִמי ָצם?. 2

ָלָמה ַׁשי ָצם?. 3

ַהִאם ַׁשי אֹוֵכל?. 4

ַהִאם ַׁשי ׁשֹוֶתה?. 5

  

ׁשֹוֶתה
אֹוֶכל
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ּביֹום צֹום ֹלא ׁשֹוִתים וֹלא אֹוכִלים. 
ִּכתבּו רִׁשימֹות ֶׁשל ַמֲאָכִלים וֶׁשל ַמׁשָקאֹות. 

ַמׁשָקאֹות ַמֲאָכִלים
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ּו ֹו   י  

לוטו תנועות: מפזרים את הכרטיסים. מרימים כרטיס, אומרים את המילה ומקשיבים רק לתנועה שבתוך המילה. 
מניחים את הכרטיס בטור תחת אותה תנועה. 

אפשר גם להדביק על קובייה מדבקות שעליהן התנועות השונות. התלמיד זורק את הקובייה, אומר את התנועה, מחפש 
כרטיס עם התנועה ַהַמתִאיָמה ומניחו בטור המתאים.
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לגזירה
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ַחּברּו ִמִלים ֵמַהֲחָלִקים        ִקראּו ֶאת ַהִמִלים.

ַג

ָא

דֹו     ב

ָר

ִרי

ַחּברּו ִמִלים ֵמַהֲחָלִקים        ִקראּו ֶאת ַהִמִלים.

חֹו

ֵח

ּבֹו     ץ

קֹו

מי
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ֵיׁש ׁשּום ַּבׁשּוק.  .1

ָמה ֵיׁש ַּבׁשּוק?   
 

תֹור ׁשּום  ַהׁשּוק 

ַהִתיק ַעל ַהָוו.  .2

ָמה ַעל ַהָוו?   

ַהִתיק ַהָוו  ַהַסל 

ַּביֹום ֵיׁש אֹור.  .3

ָמה ֵיׁש ַּביֹום?   

ֵנר יֹום  אֹור 
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ַהִקיפּו ֶאת ַהתׁשּוָבה ַהנכֹוָנה. 

ֵיׁש ּבֹוץ ַּבחּוץ.  .1

ָמה ֵיׁש ַּבחּוץ?   
 

ּבֹור ּבֹוץ  קֹוץ 

ָהֵעט ַּבִּכיס.  .2

ָמה ַּבִּכיס?   

יס ָהֵעז               ַהכִּ ָהֵעט 

ַהֵלב ַּבגּוף.  .3

ָמה ַּבגּוף?   

ַהֵלב ַהָיד  ן  ַהשֵׁ
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ִקראּו וִׂשימּו ֵלב ָלאֹות ֶׁשנֹוסָפה ַלִמָלה.

ַּבָים ַּבׁשּוק     ַּבֶּפה    

ַּבָיד ַּבלּול     ַּבגּוף    

ַּבִתיק ָּבִעיר     ַּבִדיר    

ֵאיפֹה ַה.....?  ֲענּו ַעל ַהׁשֵאלֹות וִזכרּו ִלכתֹב ַּב.
איפה הכבשה? איפה הדג?    המורה שואלת: איפה התרנגול?  

                                                            
 

איפה הארנק? איפה הבניין?    איפה השן?    

המורה שואלת שאלה בעל פה, והתלמידים כותבים את התשובה ליד התמונה המתאימה.
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ַהִקיפּו ֶאת ַהתׁשּוָבה ַהנכֹוָנה. 

ַהדֹוב ָצד  ֶאת ַהָדג..

ִמי ָצד  ָדג?
 

ַהָדג                 ַהדֹוב             ָהִאיׁש

ָמה ָצד ַהדֹוב? 

ָצב ֵנץ  ָדג 

ַהגּור ָנם ַּבַסל.

ִמי ָנם ַּבַסל?

ַהגּור ַהַתן  ַהקֹוף 
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ִקראּו ֶאת ַהִמִלים וִרְׁשמּו אֹוָתן ַּבטּור ַהַמתִאים. 

ִעבִרית ַחיָזִרית

טּוש,  ִציק,  ִמיץ,  ַצר,   ֵזק,  נּוג,  ַׂשק,

מּוץ,  זּוג,  ִגיף,  דּום,  ֵנס,  קֹוץ,  חֹון

ב א   
ג   

ה ד    
עברית
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ַהִקיפּו ֶאת ַהתׁשּוָבה ַהנכֹוָנה

ָהִאיׁש ָלן ָּבִעיר.  .1

ִמי ָלן ָּבִעיר?   
 

ִעיר ָהָאח               ָהִאיׁש            בָּ

ַהָצב ַּבֵצל.  .2

ִמי ַּבֵצל?   

יל               ַהָצב               ַהדֹוב ַהפִּ

ַּבִתיק ֵיׁש ֵעט.  .3

ָמה ֵיׁש ַּבִתיק?   

ֵעט                  ִתיק                ִגיר
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תֹום וַהסּוס

תֹום רֹוֵכב ַעל ַהסּוס.. 1

      ַהסּוס דֹוֵהר. 

איור עמ’ 118, ספר 3

ִמי רֹוֵכב ַעל ַהסּוס?

ִמי דֹוֵהר? 

ַחם ַּבחּוץ.. 2

      ַהסּוס ָנח ַּבֵצל ַתַחת ָהֵעץ.

ַהִאם ַחם ָּבחּוץ?

ִמי ָנח ַּבֵצל ַתַחת ָהֵעץ?

 ָּבֵעץ ֵיׁש ֵקן. . 3

תֹום רֹוֶאה ֶאת ַהֵקן.

ָמה ֵיׁש ָּבֵעץ?

ִמי רֹוֶאה ֶאת ַהֵקן?

רֹוֵכב
דֹוֵהר
רֹוֶאה
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ַהִקיפּו ֶאת ַהתׁשּוָבה ַהנכֹוָנה.   .1

ִּכתבּו ֶאת ַהתׁשּוָבה.  .2

ֵיׁש ֵאת ַּבַגן.

ָמה ֵיש ַּבַגן?
 

ַּבַגן    חֹול ֵאת    

ַהֵׁשן ַּבֶּפה.

ָמה ַּבֶּפה? 

ַהֶּפה      ַהֵׁשן    ַהָיד
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ַהַּבז ַּבֵקן.

ִמי ַּבֵקן? 

ז      ַהֵנץ    ַהֵקן ַהבַּ

ַהִתיק ַעל ַהַגב. 

ָמה ַעל ַהַגב?

ַהַסל     ָהֵעט      ַהִתיק
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ַהִקיפּו ֵׁשמֹות ֶׁשל ִצּפֹוִרים.   

ֵנץ,    קֹוף,    ִסיס,    ַּבז,    ָצב,    יֹון  

ַהִקיפּו ֵׁשמֹות ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַחִיים.  

ִּפיל,  סּוס,  דֹוב,  ֵזר,  קֹוף,  ׁשֹור,  לּול,  ֵעז

ַהִקיפּו ֶחְלֵקי גּוף.       

ָיד,   ַגב,   סֹוד,   ַאף,   ִריס,   ַדף,   ֶּפה,   ֵעט
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ַהִקיפּו ֶאת ַהתׁשּוָבה ַהנכֹוָנה.   .1

ִּכתבּו ֶאת ַהְּתׁשּוָבה.  .2

ֵיׁש ֵתה ַּבּכֹוס.

ָמה ֵיׁש ַּבּכֹוס?
 

ית ּכֹוס      ֵתה     ַקשִׁ

הּוא ָרץ ָּבִעיר.

ִמי ָרץ ָּבִעיר? 

ִהיא    ַהדֹוד      הּוא
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ֵיׁש חֹול ָּבחֹוף.

ָמה ֵיׁש ָּבחֹוף? 

ָים ף     חֹול     כַּ

ַהֵנר ַּבחּוץ.

ָמה ַּבחּוץ? 

ַהֵזר    ָהֵעז          ַהֵנר
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ַהִקיפּו ֶאת ַהתׁשּוָבה ַהנכֹוָנה

ַׁשי ִעם ָהֵעז ַּבִדיר.  .1

ִמי ִעם ָהֵעז ַּבִדיר?   
 

ָהִאיש י       ָהֵעז     שַׁ

ִהיא ָרָצה ַעד ַהַהר.  .2

ִמי ָרָצה ַעד ַהַהר?   

הּוא   ִהיא     ַהַהר   

ֵתן ָלה ֶאת ַהִתיק.  .3

ֶאת ָמה ָלֵתת ָלה?   

  ֶאת ַהמֹוט   ֶאת ַהׁשּום     ֶאת ַהִתיק
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מה משמעות התוספות למלה?

=  ּבתֹוך  ַה  ַּב  
  

=  ֶאל  ַה ַל  

=  ִמן  ַה ֵמהַ 

הּוא ָהַלך ֵמַהַּבִית ַלִּכָתה.

)2         )1
קֶֹדם הּוא ָהָיה ַּבַּבִית, וַאַחר ָּכך - ַּבִּכָתה.

הּוא ָהַלְך ֵמַהִּכָתה ַלַּבִית. 

 )2       )1

קֶֹדם הּוא ָהָיה ַּבִּכָתה, וַאַחר ָּכך - ַּבַּבִית.
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ִקראּו וַהעִּתיקּו. 
ִׂשימּו ֵלב ָלאֹוִתיֹות ֶׁשנֹוספּו ַלִמָלה.

ַּבַגן            ַּב   ַגן 

ַלַגן ַל   ַגן 

ֵמַהַגן ֵמַה   ַגן 

ַּבָים ַּב   ָים 

ַלָים ַל   ָים 

ֵמַהָים ֵמַה   ָים 

ַּבּבֹור ַּב   ּבֹור 

ַלּבֹור ַל   ּבֹור 

ֵמַהּבֹור ֵמַה   ּבֹור 

תבּו ׁשּוב ּבִלי  כִּ
ל. לִהסַתכֵּ
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ַהְׁשִלימּו

ֵמַה ַל  ַּב

הּוא ָרץ  ___ ַגן.  ) ֶאל ַה(. 1

ַהָצב  ___ חֹול. )ְּבתֹוך ַה(. 2

ָדִני ָחַזר  ____ ָים. ) ִמן ַה(. 3

ִהיא ָגָרה ___ ַּבִית. )ּבתֹוך ַה(. 4

ָרז ָּבא  ____ ַגן. ) ִמן ַה(. 5

ֵאִלי ָרץ  ___ ִּכָתה.  ) ֶאל ַה(. 6

ַהַדף ____ ַּפח. )ּבתֹוך ַה(. 7

ַהִצּפֹור ָעָפה _____ ֵעץ. ) ֶאל ַה(. 8

ָהִאיׁש ָחַזר ____ ֶסֶרט. ) ִמן ַה(. 9

10. ָדן ָהָיה ____ ִּכָתה. ) ּבתֹוך ַה(
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ִקראּו ַוֲענּו:

ֵיׁש ׁשּום ַּבׁשּוק.. 1

ָמה ֵיׁש ַּבׁשּוק?  

ַהִתיק ַעל ַהָוו.. 2

ָמה ַעל ַהָוו?  

ַּביֹום ֵיׁש אֹור.. 3

ָמה ֵיׁש ַּביֹום?  

ַהֵנץ ָעף.. 4

ִמי ָעף?  
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ִרׁשמּו ָמה ֶאפָׁשר ִלקנֹות ַּבׁשּוק.
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הטקסט דומה לזה שבעמ’ 102, בספר 3.

ַהדֹוב וַהגּור

ַהדֹוב ַּבחֹוף.

ַהגּור ִעם ַהדֹוב.

ַהדֹוב ָצד ָדג ַּבָים.

ַהדֹוב ָצד ָדג ַלגּור. 

ֲענּו:

ִמי ַּבחֹוף?. 1

ָמה ֵיׁש ַלדֹוב? . 2

ִמי ִעם ַהגּור?. 3

ָמה ָצד ַהדֹוב?. 4

ֲעבּור ִמי ַהָדג? . 5
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ַהדֹוב ִהִגיַע ַלָים ָלצּוד ָדג.

ָמה הּוא ָרָאה ַּבָים ּוַבחֹוף?

ִּכתבּו.
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ֲענּו ַעל ַהׁשֵאלֹות.

ַהֵזר ַעל ָהרֹאׁש.  .1

ָמה ַעל ָהרֹאׁש?  

ַהַּבד ַּבַסל.  .2

ָמה ַּבַסל?  

ֵיׁש ּבֹוץ ַּבחּוץ.  .3

ָמה ֵיׁש ַּבחּוץ?  

ָהֵעט ַּבִּכיס.  .4

ָמה ַּבִּכיס?  

ַהֵלב ַּבגּוף.  .5

ָמה ַּבגּוף?  

ַהדֹוב ָצד ָדג.  .6

ִמי ָצד  ָדג?  
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ַהִאם ֶזה ֶהגיֹוִני? 
.P אֹו x ַסמנּו

 ַהָצב ַּבחּוץ.. 1

 ָהֵעז ַּבָים.. 2

 ֵיׁש ׁשּום ַּבִסיר.. 3

 ַהקֹוץ ַּבֵתה.. 4

 ַהִּכיס ֵריק.. 5

 ַהֵזר ַעל ָהרֹאׁש.. 6

 ַהצֹאן ַּבחּוץ.. 7

ַהדֹוב ַּבלּול.. 8

 ַהדּוד ַחם.. 9

ַהֵקן ַּבִדיר.. 10
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ֲענּו ַעל ַהׁשֵאלֹות.

 ַהגּור ָנם ַּבַסל.. 1

ִמי ָנם ַּבַסל?

 ָהִאיׁש ָּבִעיר.. 2

ִמי ָּבִעיר?

 ַהָצב ַּבֵצל.. 3

ִמי ַּבֵצל?

 ַּבִתיק ֵיׁש ֵעט.. 4

ָמה ֵיׁש ַּבִתיק?

 ֵיׁש ֵאת ַּבַגן.. 5

ָמה ֵיש ַּבַגן? 
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ֵתה ַחם         ׁשֹוָתה

ַקר ַּבחּוץ.

ַטִלי ׁשֹוָתה ֵתה.

ַהֵתה ַחם. 

ַטִלי ׁשֹוָתה ֵתה ַחם, ִּכי ַקר ַּבחּוץ. 

ֲענּו ַעל ַהׁשֵאלֹות:

ַהִאם ַקר ַּבחּוץ?   .1

ִמי ׁשֹוָתה ֵתה?  .2

ָמה ַטִלי ׁשֹוָתה?  .3

ֵאיך ַּבחּוץ?   .4
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ִּכתבּו ֵׁשמֹות ֶׁשל ַמׁשָקאֹות ָקִרים ּוַמׁשָקאֹות ַחִמים.

ַקר ַחם
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ֲענּו ַעל ַהׁשֵאלֹות:

ֵיׁש ֵתה ַּבּכֹוס.. 1

ָמה ֵיׁש ַּבּכֹוס? 

הּוא ָרץ ָּבִעיר.. 2

ִמי ָרץ ָּבִעיר?

ֵיׁש חֹול ַּבחֹוף .. 3

ָמה ֵיׁש ַּבחֹוף? 

ַׁשי ִעם ָהֵעז ַּבִדיר.. 4

ִמי ִעם ָהֵעז ַּבִדיר? 

ִהיא ָרָצה ַעד ַהַהר.. 5

ִמי ָרָצה ַעד ַהַהר?
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גוזרים את המילים.  .1
קוראים את המילים שעל הכרטיסים ומחפשים אותן בלוחות.   .2

בונים משפטים מהמילים )לא חייבים להשתמש בכולן(. יח 28-1  .3

ָהֵאת ָהֵעץ ַהקֹוף ַהַּבת

ַהֵנר ָהֵאׁש ַהָים ַהָיד

ַהתֹוף ַהׁשּוק ַהׁשּום ָהָאח

ָהֵעז ַהֵלב ַהָוו ַהדֹוב

ַּבִתיק ָּבֵעץ ַּבַׂשק ַּבּכֹוס

ַּבתֹור ָּבִעיר ַּבחּוץ ַּבגּוף

ַּבחֹוף ַּבׁשּוק ַּבּבֹור ַּבִּכיס

ַּבֵתה ַּבַגן ַּבָים ַּבִדיר

מדפיסים את הדף השלם. 
משאירים מקום ִמַתַחת ללוחות לבניית משפטים עם ה’ הידיעה ו-ּב’.
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ָהֵאת ָהֵעץ ַהקֹוף ַהַּבת

ַהֵנר ָהֵאׁש ַהָים ַהָיד

ַהתֹוף ַהׁשּוק ַהׁשּום ָהָאח

ָהֵעז ַהֵלב ַהָוו ַהדֹוב

ַחּברּו ִמשָּפִטים.
לדּוגָמה: ַהֵלב ַּבחּוץ, ָהֵעז ַּבחּוץ.

אפשרות נוספת: המורה מחברת משפטים ומבקשת  מהתלמידים לקרוא אותם ולקבוע  אם הם הגיוניים או לא. 
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ַּבִתיק ָּבֵעץ ַּבחֹור ַּבּכֹוס

ַּבָדם ָּבִעיר ַּבחּוץ ַּבַסל

ַּבחֹוף ַּבׁשּוק ַּבּבֹור ַּבִּכיס

ַּבֵתה ַּבַדף ַּבָים ַּבִדיר

ַחּברּו ִמשָּפִטים.
לדּוגָמה: ַהַּבת ַּבחּוץ.
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תרגול מהיר במילים של הברה אחת )ל-6 שחקנים(
1.  מכינים 2 העתקים : העתק אחד נשאר כלוחות; העתק שני גוזרים לכרטיסים.

2.  מכינים לוחות בינגו. 3. גוזרים כרטיסים לבינגו  )להוציא מן המשחק מילים שמופיעות פעמיים(.
משתמשים בזרעי שעועית או באסימונים אחרים לכיסוי מילים. יש לגוון את המטלות ) לפי: שורה, טור, לוח שלם וכו’(

סֹוף ַדף ֶׁשל ַקל

ַצר ָלׁש זֹול ִּביס

קֹור ׁשּוק ַקח ֵהד

ֵׁשש ָזז ֵנץ חּום

ָמה? ִמי? ֶאת דֹוב

ֵזר ׁשּום אֹות ַאת

ֵלך ָׂשם ֵרד ֵׁשד

ֵריק ַרק ּפּוך ֵנס
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ֵלב ַטל ָקם טּוׁש

ִציר ַגל גֹול ַקו

דֹום ַאת ֶאת ֶׁשל

ַעם ִעיר ִאיש ָאח

ּבֹוץ ַצד ַּבד ַּבת

קֹוץ ִלי ָלך חֹוף

ַהר צֹום ִסיר ַמר

יֹום יֹוד ֵעץ ֵעט
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ּבֹוץ ַצד ַּבד ַּבת

קֹוץ ִלי זֹול עֹוף

ַהר אֹום גֹול חּוץ

ָעף טּוׁש ֵעץ ֵעט

סֹוף ַדף ֶׁשל ֶאת

ַצר ָלׁש זֹול ִּביס

קֹור ׁשּוק ָמה? ֵהד

ֵׁשש ָזז ֵנץ חּום
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גזרו כרטיסים.

סֹוף ַדף ֶׁשל ַקל

ַצר ָלׁש זֹול ִּביס

קֹור ׁשּוק ַקח ֵהד

ֵׁשש ָזז ֵנץ חּום

ָמה? ִמי? ֶאת דֹוב

ֵזר ׁשּום אֹות ַאת

ֵלך ָׂשם ֵרד ֵׁשד

ֵריק ַרק ּפּוך ֵנס
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ֵלב ַטל ָקם טּוׁש

ִציר ַגל גֹול ַקו

דֹום ַאת ֶאת ֶׁשל

ַעם ִעיר ִאיש ָאח

ּבֹוץ ַצד ַּבד ַּבת

קֹוץ ִלי ָלך חֹוף

ַהר צֹום ִסיר ַמר

יֹום יֹוד ֵעץ ֵעט
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ּבֹוץ ַצד ַּבד ַּבת

קֹוץ ִלי זֹול עֹוף

ַהר אֹום גֹול חּוץ

ָעף טּוׁש ֵעץ ֵעט

סֹוף ַדף ֶׁשל ֶאת

ַצר ָלׁש זֹול ִּביס

קֹור ׁשּוק ָמה? ֵהד

ֵׁשש ָזז ֵנץ חּום
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מכתיבים את המילים, והתלמידים כותבים אותן בכרטיסים.
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הכנת משחק זיכרון - מילים מספר 1 )לגזירה(

ן שֵׁ

צּוף

ֵנר

שַׂק

ִריב

ֵעט

חּום

ֵזר

ַגן

ַרך

ֵעט

חּום

ֵזר

ַגן

ַרך

ן שֵׁ

צּוף

ֵנר

שַׂק

ִריב



צליל, מילה, סיפור – הילרי הרצברגר
תרגול נוסף לספר 3 96

הכנת משחק זיכרון - מילים מספר 1 )לגזירה(

ָים

ה פֶּ

ֵעץ

ׁשּוק

ָוו

ּבֹוץ

רֹאׁש

צֹאן

ָתו

יֹום

ּבֹוץ

רֹאׁש

צֹאן

ָתו

יֹום

ָים

ה פֶּ

ֵעץ

ׁשּוק

ָוו


