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א. ִמִּלים ּדֹומֹות ָּבאֹוִתּיֹות

ֵיׁש ִמִּלים ֶׁשּדֹומֹות ָּבאֹוִתּיֹות ָהִעָּקִרּיֹות ֶׁשָּלֶהן. )אֹוִתּיֹות "ַהֹּׁשֶרׁש"( 

ֲאָבל ֵיׁש ָלִׂשים ֵלב ַּגם ָלאֹוִתּיֹות ַהּנֹוָספֹות...

ים. ֶחְלָקן ֵזהֹות, ְוֶחְלָקן ַרק ּדֹומֹות ְמאֹד. ְפזֶֹרת ִמּלִ ִלְפֵניֶכם ּתִ  .2

יֵניֶהן ַקו. ִדּיּוק - ַהֲעִבירּו ּבֵ ה ֵזָהה ּבְ ֶקת, ּוִמְצאּו ִמּלָ צּוָרה ְמֻדּיֶ ה ּבְ ל ִמּלָ ִקְראּו ּכָ

ְרנּו ִסּפַ ר	 ּפֵ ִיְסּתַ ר	 ּפֵ ִהְסּתַ ר	 ּפֵ ִמְסּתַ 	 ֶרת ּפֶ ִמְסּתַ
 

ִיְסַּתֵּפר ִיְסַּתְּפרּו	 	 ִמְסַּתֶּפֶרת ִהְסַּתֵּפר	 	

ָסַפְרנּו ֵסֶפר	 	 ְרּתָ ּפַ ִהְסּתַ רוּ	 ּפְ ִיְסּתַ ר	 ּפֵ ִמְסּתַ

ִסַּפְרנּו ָסַפְרנּו	 ִהְסַּתַּפְרָּת	 ִהְסַּתַּפְרְּת	 	

ר ּפֵ ִנְסּתַ סֹוְפִרים	 ֵסֶפר	 	 ְרּתְ ּפַ ִהְסּתַ י	 ְרּתִ ּפַ ִהְסּתַ

ִנְסַּתֵּפר ִּתְסַּתֵּפר	 ִהְסַּתַּפְרִּתי	 ְמַסְּפִרים	 	

רֹות ּפְ ִמְסּתַ סֹוְפִרים	 ר	 ַסּפָ ר	 ּפֵ ְסּתַ ּתִ רֹות	 ְמַסּפְ

ַסָּפר ִמְסַּתְּפרֹות	 ְמַסְּפרֹות	 ְמַסְּפִרים	  

שיעור כ"א
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אֹוָתן אֹוִתּיֹות ְּבִנּקּוד ׁשֹוֶנה

ּיּוק! ידּו ַעל ּדִ ּנֹוְצָרה - ַהְקּפִ ה ׁשֶ ל ִמּלָ ּקּוד. ִקְראּו ּכָ ְבִנּיֹות ַהּנִ י ּתַ ּתֵ ַהֲעִתיקּו ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ִלׁשְ  .3

ה ׁשּב ּק
 

ן ּכמ ס
   

 ָ  ְ  ִ  	  ָ  ֻ  ְ  	

 ָ  ָ  ַ  	  ֵ  ְ  ִ  	

ָמעּות. ֲעלֹות ַמׁשְ ים ׁשֹונֹות ּבַ ֻרּיֹות ַהּיֹוְצרֹות ִמּלִ י ֶאְפׁשָ ּתֵ ׁשְ ל ֵצרּוף אֹוִתּיֹות ּבִ ד ּכָ ַנּסּו ְלַנּקֵ  .4

● עם	-	עם ● זר	-	זר	 ● רב	-	רב	 ● ַחם	-	חֹם	

● שב-	שב ● אל	-	אל	 ● לך	-	לך	 ● ׁשם	-	ׁשם	

ִדּיּוק. ים ֵזהֹות ּבְ י ִמּלִ ּתֵ ין ׁשְ ּקּוד ְוַהֲעִבירּו ַקו ּבֵ ימּו ֵלב ַלּנִ ָכל ְקבּוָצה. ׂשִ ים ּבְ ּלִ ִקְראּו ֶאת ִהּמִ  .5

ּדֹוֵרְך ּדֹוֵרךְ	

ַרְך ּדָ ֶרךְ	 ּדֶ

 

ַמְרּתְ ׁשָ 	 ַמְרּתָ ׁשָ

ׁשֹוֶמֶרת 	 ַמְרּתְ ׁשָ

 

ר קֹוׁשֵ ר	 ֶקׁשֶ

ר ֶקׁשֶ ר	 ֵ ִקׁשּ

 

ִסּדּור ר	 ִסּדֵ

ֵסֶדר ֵסֶדר	

      

ִוד ּדָ ּדֹוד	

ִוד ּדָ ּדּוד	

 

ַמה ֹּפה 
ְמַׁשֶּנה?...

שיעור כ"א

ַהִּנּקּוד 
ְמַׁשֶּנה!!!
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אֹוָתן אֹוִתּיֹות ְּבֵסֶדר ׁשֹוֶנה

ים ֲחָדׁשֹות: ִהְפכּו ֶאת ֵסֶדר ָהאֹוִתּיֹות, ְוַגּלּו ִמּלִ  .6

ַרק	-	           ● ׁשָ 	● ַרק	-	          	 	● ָרׁש	-	          	 ● ֲחָבל	-			ָחָלב			

רּו אֹוָתם ֵמָחָדׁש. לּו. ַסּדְ ְלּבְ ים ִהְתּבַ ּלִ ֶחְלֵקי ַהּמִ  .7

ם?
ּלי
 ִמ
ֵפי
סֹו

ל 
זֹוְכִרים ֶאת ַהְּכָלִלים ֶׁש

	ַח	 	ֶאְפ	 רֹו	 	קֹ	 ֶדׁש	 	 	ׁשַ ת	 ּבָ 	
	 	 	  

						ַׁשָּבת						                                                                                                              

	כֹו 	ִנית	 ְמ	 	ִים	 	 	ִמׁשְ ָקַפ	 	ַמגְ	 	ֵר	 ָפה	 לְ	 	ׁשֻ ָחן	 ְפ	 	ּגַ רּור	 	
 	 	 	 	  

					ַּגְפרּור					                                                                                                              

ָכל ְקבּוָצה.  ים ּבְ ּלִ ִקְראּו ֶאת ַהּמִ  .8

ִדּיּוק. הֹות ּבְ ים ַהּזֵ ּלִ י ַהּמִ ּתֵ ין ׁשְ ֶדר, ְוַהֲעִבירּו ַקו ּבֵ ּקּוד ְוַלּסֵ ימּו ֵלב ַלּנִ  ׂשִ

ׁש ַחּלָ ָלַחׁש	

ׁש ַחּלָ ַלח	 ׁשָ

 

חֹוְתִמים מֹוְתִחים	

ּתֹוֲחִמים מֹוְתִחים	

 

ָלה ְ ׁשּ ּבִ ה	 ָלְבׁשָ

ָבה ּלְ ׁשִ ָבה	 ּלְ ׁשִ

 

ָחַטב ָחַבט	

ָחַבט ח	 ַטּבָ

      

ְרקּו ׁשָ רוּ	 ָקׁשְ

רוּ	 ָקׁשְ רוּ	 ּקְ ׁשִ

 

ַמה ֹּפה 
ְמַׁשֶּנה?...

שיעור כ"א

ַהֵּסֶדר 
ְמַׁשֶּנה!!!
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ב. ִמִּלים ּדֹומֹות ַּבִּנּקּוד
אֹותֹו ִנּקּוד - ְּבאֹוִתּיֹות ׁשֹונֹות

אֹותֹו טּור. ים ָהֲאֵחרֹות ּבְ ּלִ ֶדת ַלּמִ ה ַהְמֻנּקֶ ּלָ ּקּוד ֵמַהּמִ ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּנִ  .9

אֹוִתּיֹות ׁשֹונֹות. ֲעלֹות ִנּקּוד ֵזֶהה ּבְ ים ּבַ לּו ִמּלִ ַקּבְ ּתְ

ם ּכֶֹרתַמְנעּולָקִמיםֲאַכְלּתֶ ַמׂשְ

ּכרּבלתמסלולרציםהלכתם

מחלקתּגפרורׁשריםאמרתם

ָכל ְקבּוָצה.  ים ּבְ ּלִ ִקְראּו ֶאת ַהּמִ  .10

ִדּיּוק. הֹות ּבְ ים ַהּזֵ ּלִ י ַהּמִ ּתֵ ין ׁשְ ימּו ֵלב ָלאֹוִתּיֹות, ְוַהֲעִבירּו ַקו ּבֵ  ׂשִ

ַח ּקֵ ּפִ ַח	 ּתֵ ּפִ

ַח ִקּפֵ ַח	 ִקּפֵ

 

נּות ַרְגׁשָ נּות	 ַרְגׁשָ

ָלנּות ַרׁשְ ַרְחָמנּות	

 

ג ָ ֻמׂשּ ׁש	 ֻמּגָ

ג ֻמּצָ ג	 ָ ֻמׂשּ

 

רּוָפה ּתְ רּוָמה	 ּתְ

רּוָמה ּתְ מּוָרה	 ּתְ

     

זֹון ִחּפָ זֹון	 ִחּלָ

זֹון ִחּפָ רֹון	 ִחּסָ

 

ָמה עֹוֶׂשה 
ְּבָעיֹות?...

שיעור כ"א

ָהאֹוִתּיֹות 
ׁשֹונֹות!!!
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ּיּור. ּצִ ֶגת ּבַ ּצֶ ה ַהּמֻ ּלָ נּו ✓ ְלַצד ַהּמִ ַסּמְ  .11

ַעת	 ַטּבַ 	 ִביָסה	 ּכְ

עֹות ַטּבָ 	 ה	 ְבׂשָ ּכִ

ת ַטַעּבַ 	 ים	 ָבׂשִ ּכְ

ר	 ִמְסּפָ 	 ַמַחט	

ִרים ְמַסּפְ 	 ַמַחק	

ַרִים ִמְסּפָ 	 ָמֻחט	

ק. ְמֻדּיָ ים ּבִ ל זּוג ִמּלִ ִקְראּו ּכָ  .12

ֶצַבע ׁשֹוֶנה. ה ּבְ ל ִמּלָ ֶצַבע ֵזֶהה. ִאם ֵהן ׁשֹונֹות ִצְבעּו ּכָ ים ֵזהֹות ִצְבעּו אֹוָתן ּבְ ּלִ י ַהּמִ ּתֵ א. ִאם ׁשְ

יֵניֶהן: ניקוד	/	אותיות	/	סדר מּו ּבֵ ָמה ֵהן ׁשֹונֹות? ְוִרׁשְ ֵאיָנן ֵזהֹות: ּבְ ים ׁשֶ ּלִ ּמִ ּלּו ּבַ ב. ּגַ

יַח ׂשִ
יָחה ׂשִ

ֶלת ֶלתְמַטּפֶ ְמַטּבֶ

ַחְקַלאי

ַחְקַלאי

ֶמֶלְך
ֶלֶמְך

ָלם ֻמׁשְ

ם ּלֵ ְמׁשַ

ִעּגּולָעגֹול

ֶצַבע ֵזֶהה ַרק ם ּבְ ִאם ְצַבְעּתֶ

ם! ְקּתֶ ּיַ ְרֶאה ּדִ ּנִ זּוג ֶאָחד - ּכַ

חֹוֵבׁשחֹוֵשב

שיעור כ"א
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