
     
"תופסים בהגה" 	 ְלמה הכוונה?

למילה "הגה" שני פירושים:

1. הגה �                  2. צליל שפה, קול דיבור

 מה הקשר בין שני הפירושים?

תפקידו של ההגה במכונית לַכוון ולהבטיח שנגיע למקום חפצנו.

שינוי קטן בכיוון הגה מסיט את המכונית ממסלולה.

ובשפה?

גֶֶׁשר                   גֶֶׁשם נביט בשתי המילים:   

בכל אחת מהן חמישה הגאים: ארבעה מהם זהים (ג ֶׁש ֶ), ורק ההגה האחרון שונה 

(ר/ם).

שינוי צליל אחד (הגה אחד), ולפנינו שינוי בכוונת המדבר ומילה בעלת משמעות אחרת.

השפה הדבורה מבוססת על יכולתנו להבחין בין צלילי הדיבור � ההגאים.

ובשפה הכתובה?

לכל הגה (צליל, קול) יש סימן כתוב: אות או סימן ניקוד שמתרגמים את הצלילים 

לכתב.

כדי ללמוד לקרוא יש לשלוט בצלילי האותיות וסימני הניקוד � בהגאים שהם מסמנים.

לכן קראנו לתכניתנו "תופסים בהגה":

              "תופסים בהגה" של כל סימן כתוב,

                 אוחזים בו חזק וקוראים במדויק!

תחילה לומדים לקרוא, ואחר כך � דרך הקריאה � לומדים דברים חדשים על העולם.

נְַלמד את תלמידינו

                         לתפוס בהגה

                                           ולנסוע בבטחה בדרך הקריאה!
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תֶֹכן ָהִענְיָנִים
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ø˙«Èœ̇ «‡ „ ÃÓÀÏ È œÓ

ַהנְס ְּכִריְסְטיַן ַאנְֶדְרֶסן

Æ˙«Èœ̇ «‡ Èœ̇ Ÿ„ ÃÓÀÏ  ¨________________ ¨Èœ  ⁄‡

הוראות לתלמידים
הסתכלו בכריכת הספר הברווזון המכוער, וֲַהגּו את הצליל של כל אות שלמדתם.  £

כתבו את השם שלכם.  £
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הוראות לתלמידים
בצעו את ההוראות לפי סדר הסמלים.  £

בסוף העבודה בקשו מחבר או מחברה לבדוק את הדף שסיימתם. אם ביצעתם נכון את כל ההוראות –   £
בקשו מהם לחתום בתוך המסגרת הלבנה.  

עברו לשער הניקוד בעמוד 88 וסמנו בו את סימן הניקוד שלמדתם.  £

חתימת החבר / החברה

88 שון
א

 ר
ק

פר
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 ˙ÃÁÃ‡ ‰À ÊÀ Â Ÿ̄ Ãa ‰ À̇ Ÿ ÈÀ‰ ÌÃÁ ıœ È Ã̃  Ì«ÈŸa

 Æ‰ÀÏÀÚ Ÿ̇ Ã‰ ˙ÃÙ Ÿ◊ ÏÃÚ Œ÷ ‰ÀÏ Œ÷ Ô Õ̃ Ãa ˙ Œ̄ Œ‚«„

 ¨ÌÈœ̂ ÈÕaÃ‰ ÏÃÚ ‰À ÊÀ Â Ÿ̄ Ãa Ã‰ ‰À· Ÿ÷À È

Æ‰À Èœ  Ÿ÷Ã‰ È Ȭ ⁄ÁÃ‡ ˙ÃÁÃ‡ ¨˙«Ú À̃ Ÿ·œ  »ÏÕÁÕ‰ ‰Õœ‰Ÿ Â

 _«˙œÓ »‡Ÿ̂ À ÈŸ Â ÌÈœÁ«¯ŸÙŒ‡Ã‰ » Ÿ̂ Èœ̂  ¢¨ıÈœ Â Ÿ̂ ≠ıÈœ Â Ÿ̂ ¢

ÆÌŒ‰È Õ÷‡À̄ Ÿa ÌÈœÚŸŸÚÃ ŸÓ ÌÕ‰ Œ÷Ÿk ¨ÌÈœ̂ ÈÕaÃ‰

Æ‰À ÊÀ Â Ÿ̄ Ãa ‡ÀÓœ‡ ‰À̄ ŸÓÀ‡ ¢¨ÚÃ‚≠ÚÃ‚≠ÚÃ‚¢

 ¢°ÌÀÏ«ÚÀ‰ ‡»‰ Ï«„À‚ ‰ÀÓÃk ¨«‰¢

ÆÌÈœ  ÃË Ÿ̃ Ã‰ ÌÈœ ÊÀ Â Ÿ̄ Ãa Ã‰ »¯ ŸÓÀ‡

הוראות לתלמידים
הקשיבו לסיפור ואמרו: מי לדעתכם נמצא בביצה הגדולה?  £

ִמצאו את סימן הניקוד   , ֲהגּו את הצליל וסמנו את סימן הניקוד בצהוב.  £
אם מצאתם 26 סימנים, כתבו · בריבוע.  

     26  È œ̇ ‡À̂ ÀÓ       



10

„» œ̃  Ã‰ ÈÕ ÀÓÈœÒ Ï Œ÷ ÌÈœ‡«aŸÁ ÃÓÃ‰

10

הוראות לתלמידים

מצאו בתמונה את סימן הניקוד    והקיפו אותו.  £

ֲהגּו את הצליל של סימן הניקוד.  £

עברו על סימן הניקוד באחת המשבצות בתחתית הדף.   £

המשיכו כך עד שתמצאו את כל הסימנים המסתתרים בתמונה וסמנו אותם בכל 11 המשבצות.  £

שון
א

 ר
ק

פר
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הוראות לתלמידים
ִאמרו מה בתמונה.  £ 

ִעברו בעיפרון על המילה הכתובה וקראו את צלילי האותיות וסימן הניקוד תוך כדי הכתיבה.  £ 
השלימו את החסר במשבצות וקראו את המילה.  

ÈÀ  „
ÈÀ  „
ÈÀ  „
ÈÀ  „
ÈÀ  „

„À  ‚
ÈÀ  ‚
„‚
„À  ‚
ÈÀ  „



13

הוראות לתלמידים
ִקראו מילה ומתחו קו לתמונה המתאימה.       £ 

ּכִתבו מילה מתאימה מתחת לתמונה.  £

„À È

„À È

·À̂

ÂÀ Â

‚ À„


