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 ַמְסלּול ְטרֹום ְקִריָאה – ְוָהַעְכָבר ָהַאְרֵיה

 
ים.1 לִּ י ֵסֶדר א"ב ֶשל ַהמִּ ַקו ַעל פִּ ֻקּדֹות בְּ רּו ֶאת ַהנְּ  . ַחבְּ
 . ָמה ָיָצא? ____________ 2

  

ָתה  ַהַביְּ

ֵיה  ַארְּ

ֶפַתע  לְּ

 ָקָטן ַמֲעֶשיָך

 ֶּדֶרְך

 ֶנֱאַבד

 ֵעיָניו ֵנֵלְך

ָבר  ַעכְּ

 ֶאָחד

 ָשֶדה
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 ְוָהַעְכָבר ָהַאְרֵיה
 

ֵיה ֶאָחד  .ָשֶדהָיַשן בַ  ַארְּ

ֶפַתע  .ֵעיָניו ָשַמע ַרַחש ּוָפַקח לְּ

ֵיה ָרָאה  ָברָהַארְּ  .ָקַטן ַעכְּ

ֵיה ָשַאל: "ָמה  ָבר ַמֲעֶשיָךָהַארְּ  "?ַעכְּ

ָבר ַהָקָטן    ֶנֱאַבדָהַעכְּ

לֹא ָמָצא ֶאת  ָתה ַהֶּדֶרְךוְּ  .ַהַביְּ

ָאַמר ָליו וְּ ֵיה ֶנֱעָמד ַעל ַרגְּ  :ָהַארְּ

ָבר ֵנֵלְךָהָבה " ָעַזר ָלַעכְּ  .ַיַחד" וְּ
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 ְשֵאלֹות: – ָברְוָהַעכְ  ָהַאְרֵיה
 

ֵיה .1 עֹוֵרר ָהַארְּ תְּ  ?ָלָמה הִּ
_____________________________________
_____________________________________ 

 
ָבר .2  ?ָמה ָקָרה ָלַעכְּ

_____________________________________
_____________________________________ 

 
ָבר .3 ֵיה ָלַעכְּ יַע ָהַארְּ צִּ  ?ָמה הִּ

_____________________________________
_____________________________________ 

 
י ַהֵסֶדר .4 פִּ ים לְּ ָפטִּ שְּ ֵפרּו ֶאת ַהמִּ  :ַמסְּ

ֵיה ָרָאה  ָברָהַארְּ     ן.ָקטַ  ַעכְּ

ֵיה הַ             ה.ָשדֶ ָיַשן בַ ַארְּ

ֵיה           בָ  ָהַארְּ   ר.ָעַזר ָלַעכְּ

ָבר .5 ים ָלַעכְּ רִּ יֶתם עֹוזְּ  ?ֵכיַצד ַאֶתם ֱהיִּ
_____________________________________
_____________________________________ 
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 ִאיְקס ִעּגּול ְטרֹום ְקִריָאה – ַהְפַסְנֵתר
 

תּונֹות ים ַהנְּ לִּ ּגּול ַעם ַהמִּ ס עִּ יקְּ ָכל לּוַח ָשֲחקּו אִּ   בְּ
 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ֵדי  ֵתר ֶכֶסף כְּ ַסנְּ ֵנר  פְּ  ַאבְּ

ַנֵּגן  ֶנֱהָדר    לְּ
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 ַהְפַסְנֵתר
 

ֵתר. ַסנְּ ַנֵּגן ַעל פְּ ֵנר ָרָצה לְּ  ַאבְּ

ֵנר ָחַסְך כֶ   ֶסף ַאבְּ

ָקָטן. ֵתר ָיָשן וְּ ַסנְּ ָקָנה פְּ  וְּ

ֵתר ָהָיה ֶנֱהָדר. ַסנְּ  ַהפְּ

ֵנר ָלַמד ָתו ַאַחר ָתו  ַאבְּ

ַנֵּגן ָיֶפה. ֵדי לְּ  כְּ
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 ְשֵאלֹות: – ַהְפַסְנֵתר
 

פּור .1 י ַהסִּ ים ַעל פִּ ָפטִּ שְּ ימּו ֶאת ַהמִּ לִּ  :ַהשְּ
ֵנר ָרָצה  ֵתר. _______ַאבְּ ַסנְּ  ַעל פְּ

ֵנר   ֶסף כֶ  _______ַאבְּ
ָקָנה  ָקָטן. ________וְּ  ָיָשן וְּ

ֵתר ָהָיה  ַסנְּ  .________ַהפְּ
 ָלַמד ָתו ַאַחר ָתו _________

ַנֵּגן  ֵדי לְּ  .________כְּ

 

ֵנר .2  ?ָמה ָקָנה ַאבְּ

_____________________________________
_____________________________________ 

 

יַע ַבנְּ  .3 קִּ שְּ ֵנר הִּ ם ַאבְּ ֵתן ָלַדעַ ַהאִּ יָנה? ֵכיַצד נִּ  ?תגִּ

_____________________________________
_____________________________________ 

 

ָתֵאר ֶאת  .4 ֵתן לְּ נּוֵכיַצד נִּ ֵנר? ַסמְּ ֵתר ֶשל ַאבְּ ַסנְּ  ַהפְּ

 ָיַשן   ָחָדש    ָקָטן

 ֲעָנק   ֶנֱהָדר   
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ְטרֹום ְקִריָאה ִמְשַחק ַמְסלּול – ֶאֶרז ַהֵסֶפר ֶשל  

 
יַ 1 ֻקבִּ ים ּובְּ יַצבִּ נִּ דּו בְּ ַטיְּ צְּ ָחק.. הִּ שְּ  ת מִּ
ָפר 2 סְּ ַקֵּדם מִּ תְּ ָיה, מִּ יל ֶאת ַהֻקבִּ תֹורֹו ַמטִּ ָקן בְּ . ָכל ַשחְּ

ָלה.  קֹוֵרא ֶאת ַהמִּ יָה וְּ פִּ ים לְּ ָעדִּ  צְּ
 

 ֶאֶרז

 

 ָיַשב
 

 ֶחֶדר
 

ֶפר
ֵס

ַרֵתק ֶיֶלד ֶאָחד   מְּ

ע
ָס

ַמ
ָקה ָפַגש ֶפֶרק  ַפתְּ  ַהרְּ

ה
ָש

ֲחָד
 

ַרֶּגֶשת ָמָצא ֵחן ֵעיַניִּם  מְּ
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 ֶאֶרז ַהֵסֶפר ֶשל
 

 ֶאֶרז ָיַשב ַבֶחֶדר.

ַרֵתק.  ֶאֶרז ָקָרא ֵסֶפר מְּ

ַמָסע.  ַבֵסֶפר ֶיֶלד ֶאָחד ָיָצא לְּ

ָכל ֶפֶרק ַהֶיֶלד ָפַגש  בְּ

ַרֶּגֶשת. ָקה ֲחָדָשה ּומְּ ַפתְּ  ַהרְּ

ֵעיֵני ֶאֶרז.  ַהֵסֶפר ָמָצא ֵחן בְּ
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 ְשֵאלֹות: – ֶאֶרז ַהֵסֶפר ֶשל
 

פּור .1 י ַהסִּ ים ַעל פִּ ָפטִּ שְּ ימּו ֶאת ַהמִּ לִּ  :ַהשְּ
 .________ֶאֶרז ָיַשב בַ 
ַרֵתק. _______ֶאֶרז ָקָרא   מְּ

ַמָסע. ______ַבֵסֶפר   ֶאָחד ָיָצא לְּ
ָכל   ַהֶיֶלד ָפַגש ______בְּ

ַרֶּגֶשת. _________  ֲחָדָשה ּומְּ
ֵעיֵני ֶאֶרז ______ַהֵסֶפר ָמָצא   .בְּ

 

 ?ָמה ָעָשה ֶאֶרז ַבֶחֶדר .2

_____________________________________
_____________________________________ 

 

ֵעיֵניֶכם .3 ם ֵיש ָסַפר ֶשמֹוֵצא ֵחן בְּ  ?ַהאִּ

_____________________________________
_____________________________________ 

 

ים .4 חּו ַקו ֵבין ֲחרּוזִּ תְּ  :מִּ

 ָיָצא         ֵסֶפר

 ֶחֶדר         ָמָצא
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 ְטרֹום ְקִריָאה ֹוטֹול – ֵעץ ַהֶקֶסם
 

י. 1 ֻקוִּ יוְּ י ַהקִּ ית ָהַעמּוד ַעל פִּ תִּ ַתחְּ ים בְּ ָלפִּ רּו ֶאת ַהקְּ זְּ  ם.ּגִּ
לּוַח ַהלֹוטֹו2 ים בְּ אִּ יּור ַהַמתְּ ָלף ַלצִּ ימּו ָכל קְּ אִּ   . ַהתְּ
 

 
 

 

   

 

  

   

 ֶקֶסם ֵעץ ָשֶדה

 ֵסֶפר ֶלֶחם ֵלב

ָבה ַמֲאֶפה ָעָנף  ָחשְּ
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 ֵעץ ַהֶקֶסם
 

ָצת ַאֵחר  ָלה ַבָשֶדה ֵעץ קְּ ָנָנה ָשתְּ   -רְּ

ָלה ֵעץ ָמֵלא ֶקֶסם. ָנָנה ָשתְּ  רְּ

 ֶזה ֵעץ ֶקֶסם? ָמה

 ֵעץ ֶקֶסם ֶזה ֵעץ ֶשָעָליו

ַבֵקש ַבֵלב.  ָּגֵדל ָכל ָּדָבר ֶשתְּ

  -ָרן ָחַשב ַעל ֶלֶחם 

ַעל ָהֵעץ ָצַמח ֶלֶחם.  וְּ

ָאה, ָבה ַעל ֵסֶפר ֶשָקרְּ  ֶקֶרן ָחשְּ

ֶפַתע   ַעל ֹכל ָעָנף ָצַמח ֵסֶפר. -ּולְּ

ָבה ַעל ַמֲאֶפה ַטָנה ָחשְּ ֵאָלה ַהקְּ  וְּ

ֶרַגע ֶזה ַמָמש ָצץ ֵבין ָעָליו ֶשל ָהֵעץּו  בְּ

ַבָקָשָתה.  ַמֲאֶפה ַכַרֶמל לְּ
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 ְשֵאלֹות: – ֵעץ ַהֶקֶסם
 

ָנָנה ַבָשֶדה .1 ָלה רְּ  ?ָמה ָשתְּ

_____________________________________
_____________________________________ 

 

 ?ָמה ַהֶקֶסם ָבֵעץ .2

_____________________________________
_____________________________________ 

 

ָאָלה .3 שְּ ימּו ֵבין ַהֵשם ַלמִּ אִּ  :ַהתְּ

 ַמֲאֶפה        ָרן

 ֶלֶחם         ֶקֶרן

 ֵסֶפר      ֵאָלה

 

ים ֵמָהֵעץָמה ַאֶתם הֱ  .4 שִּ ַבקְּ יֶתם מְּ   ?יִּ

_____________________________________
_____________________________________ 

_____________________________________
_____________________________________ 
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 ְטרֹום ְקִריָאהדֹוִמינֹו  – ֶאֶרץ ַהֶשֶקט

 
מּון.1 י ַהסִּ פִּ ינֹו לְּ יֵסי ַהּדֹומִּ טִּ רּו ֶאת ַכרְּ זְּ  . ּגִּ
ַסּדְּ 2 ים וְּ ָלפִּ בּו ֶאת ַהקְּ בְּ ֻקָפה. . ַערְּ  רּו בְּ
ָלף פֹוֵתַח. 3 יחּו קְּ  . ַהנִּ
ַנֶסה 4 ָלף ֵמַהֻקָפה ּומְּ תֹורֹו שֹוֵלף קְּ ָקן בְּ . ָכל ַשחְּ

ים )הפכים(.  תּוחִּ ים ַהפְּ ָלפִּ ימֹו ַלקְּ אִּ ַהתְּ  לְּ
  

 ֵאין עֹוֵזב ַרַעש ֵיש

ָחָלה ֶשֶקט ֶאָחד ַאף ףֹוס  ַהתְּ

ָכז ַבָקָשה ֶמרְּ  ָקֶצה ֶאָחד ֹכל בְּ

ַבֵקר ַאֵחר  ֵזֶהה תֹוָדה מְּ
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 ֶאֶרץ ַהֶשֶקט
 

 ַבָקֶצה ֶשל ַהַמָפה,

 ֵהיָכן ֶשֵאין ַאף ֶאֶרץ ַאֶחֶרת,

ָנה אֶ  ֵשם "ֶאֶרץ ַהֶשֶקט".ֶישְּ  ֶרץ בְּ

ֶאֶרץ ַהֶשֶקט ֵאין ַרַעש.  בְּ

ָמָמה. ָנה ּדְּ ֶאֶרץ ַהֶשֶקט ֶישְּ  בְּ

ָחָלה ֶשל ֶאֶרץ ַהֶשֶקט,  ַמָמש ַבַהתְּ

ַבָקָשה",  ֵיש ֶשֶלט "ֶשֶקט בְּ

ַבֵקר ָבה ֵדי ֶשֹכל ָאָדם ַהמְּ  כְּ

ָלל.  ֵיַדע ֶאת ַהכְּ
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 ְשֵאלֹות: – ֶקטֶאֶרץ ַהֶש 
 

ֵצאת ֶאֶרץ ַהֶשֶקט .1 מְּ  ?ֵהיָכן נִּ

_____________________________________

_____________________________________ 

 

ֶאֶרץ ַהֶשֶקט ֵמֲאָרצֹות ֲאֵחרֹות .2  ?ָמה שֹוֶנה בְּ

_____________________________________

_____________________________________ 

 

ֶאֶרץ ַהֶשֶקט ֵיַדע ֶאת  .3 ַבֵקר בְּ ֵכיַצד ָאָדם ֶשמְּ

ָלל  ?ַהכְּ

_____________________________________

_____________________________________ 

 

בּו ָנכֹון אֹו לֹא ָנכֹון .4 תְּ  :כִּ

ֶאֶרץ ַהֶשֶקט ֵאין ֶשֶקט  __________  בְּ

ֶאֶרץ ַהֶשֶקט יֵ  ָמָמהבְּ  __________  ש ּדְּ

ֶאֶרץ ַהֶשֶקט ֵיש ֶשֶלט  __________  בְּ

ֶאֶרץ ַהֶשֶקט ים בְּ רִּ ַבקְּ  __________  ֵאין מְּ
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 ִאיְקס ִעּגּול ְטרֹום ְקִריָאה – ַמֲעֶשה ְבֶגֶרב
 

תּונֹות ים ַהנְּ לִּ ּגּול ַעם ַהמִּ ס עִּ יקְּ ָכל לּוַח ָשֲחקּו אִּ   בְּ
 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ָרה   ֶצַבע  ֶּגֶרב  ֲחֵבָרה ֶזבְּ

ָמד  ֵכֶהה   ֶנחְּ
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 ַמֲעֶשה ְבֶגֶרב
 

ָרה ֲחֵבָרה. ָשה ֶזבְּ ָרה ַאַחת ָפגְּ  ֶזבְּ

 ה ַהֲחֵבָרה:ָשֲאלָ 

תְּ  ָרה ָיָפה, ָלָמה ָּגַרבְּ  "ֶזבְּ

ַאַחת ֵכָהה?" ָבָנה וְּ  ֶּגֶרב ַאַחת לְּ

ָתה: ָרה ַלֲחֶברְּ ָתה ַהֶזבְּ  ָענְּ

ֶצַבע ָפַסי, ֵאם לְּ ֶהתְּ  "בְּ

ֶצַבע ָלָבן". ַגם בְּ ֶצַבע ֵכֶהה וְּ  ֵהם ַּגם בְּ

ָרה ַהֲחֵבָרה:  ָאמְּ

ָמד, ָמָחר ֲאַנֶסה ַּגם".  "ֶנחְּ
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 ְשֵאלֹות: –ֲעֶשה ְבֶגֶרב מַ 
 

ָרה .1 ָשה ַהֶזבְּ י ָפגְּ  ?ֶאת מִּ
_____________________________________

_____________________________________ 
 

 ?ָמה ָשֲאָלה ַהֲחֵבָרה .2
_____________________________________
_____________________________________ 

 
ָבנָ  .3 ַאַחת לְּ ָרה ֶּגֶרב ַאַחת ֵכָהה וְּ ָבה ַהֶזבְּ  ?הָלָמה ָּגרְּ

_____________________________________
_____________________________________ 

_____________________________________
_____________________________________ 

 
בּו ָנכֹון אֹו לֹא ָנכֹון .4 תְּ  :כִּ

ָשה ֶכֶלב ָרה ָפגְּ  __________     ַהֶזבְּ

ֵכֶלת ֶצַבע תְּ ָרה ֶּגֶרב בְּ  __________   ַלֶזבְּ

ָרה ֶּגֶרב ַאַחת ֵכָהה  __________   ַלֶזבְּ

ָבָנה ָרה ֶּגֶרב ַאַחת לְּ  __________   ַלֶזבְּ



 עיצוב בחינוך ©
 

 ַמְסלּול ְטרֹום ְקִריָאה – ָיֶפה ָשֶדה

 
ים.1 לִּ י ֵסֶדר א"ב ֶשל ַהמִּ ַקו ַעל פִּ ֻקּדֹות בְּ רּו ֶאת ַהנְּ  . ַחבְּ
 . ָמה ָיָצא? ____________ 2

  

 ֵעץ

 ֶפַרח

 ַרֶכֶבת

 ַרֶקֶפת

ֵסק ָשֶדה  ֲאַפרְּ

ֶנֶבת  ַארְּ

 

ֵבה  ַהרְּ

ָרה  ֶנֶעצְּ

 

 הָיפֶ 

 ֶטַבע

ַמן  זְּ

ַטֵיל  לְּ

 

ָעה  ָנסְּ
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 ָיֶפה ָשֶדה
 

ָנה ָעלְּ  ֶנֶבת ָקטְּ  .ַרֶכֶבתָתה ַעל ַארְּ

ַטֵיל ָעה לְּ ֶנֶבת ָנסְּ  ַבֶטַבע. ָהַארְּ

ַמןָהַרֶכֶבת  ֵבה זְּ ָעה ַהרְּ  ָנסְּ

ַאַחר ָשָעה  ָרהּולְּ  .ֶנֶעצְּ

ָדה ֵמָהַרֶכֶבת ֶנֶבת ָירְּ  ָהַארְּ

ָיֶפה. ָרֲאָתה ָשֶדה ָרָחב וְּ  וְּ

 ַבָשֶדה ָרֲאָתה 

ֵעץ ַרֶקֶפת ֶפַרח ֵסק וְּ  .ֲאַפרְּ

ָר  ֶנֶבת ָאמְּ ֵפיֶפה".ָהַארְּ  ה: "ַהָשֶדה יְּ
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 ְשֵאלֹות: – ָיֶפה ָשֶדה
 

ֶנֶבת .1 ָעה ָהַארְּ ָאן ָנסְּ  ?לְּ
_____________________________________
_____________________________________ 

 
ֵבה .2 ַמן אֹו ַהרְּ ַעט זְּ ָעה מְּ ֶנֶבת ָנסְּ ם ָהַארְּ  ?ַהאִּ

_____________________________________
_____________________________________ 

 
ֶנֶבת .3  ?ַבָשֶדה ָמה ָרֲאָתה ָהַארְּ

1) ___________________ 

2) ___________________ 
 

י ַהֵסֶדר .4 פִּ ים לְּ ָפטִּ שְּ ֵפרּו ֶאת ַהמִּ  :ַמסְּ

ֶנֶבת ֵפיֶפה ָרֲאָתה ָהַארְּ     .ָשֶדה יְּ

ַמןָהַרֶכֶבת  ֵבה זְּ ָעה ַהרְּ  .ָנסְּ

ֶנֶבת             .ַרֶכֶבתָתה ַעל ָעלְּ ַארְּ

ָרה ָהַרֶכֶבת             .ֶנֶעצְּ
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 ְטרֹום ְקִריָאהדֹוִמינֹו  – ַהֵחֶלק ֶהָחֵסר

 
מּון.1 י ַהסִּ פִּ ינֹו לְּ יֵסי ַהּדֹומִּ טִּ רּו ֶאת ַכרְּ זְּ  . ּגִּ
ֻקָפה. 2 רּו בְּ ַסּדְּ ים וְּ ָלפִּ בּו ֶאת ַהקְּ בְּ  . ַערְּ
ָלף פֹוֵתַח. 3 יחּו קְּ  . ַהנִּ
ַנֶסה . ָכל שַ 4 ָלף ֵמַהֻקָפה ּומְּ תֹורֹו שֹוֵלף קְּ ָקן בְּ חְּ

ים )חרוזים(.  תּוחִּ ים ַהפְּ ָלפִּ ימֹו ַלקְּ אִּ ַהתְּ  לְּ
  

 ֶּדֶקל ַאֵחר ֵשָנה ָפֶזל

ָקן ָמָצא ַצע ָבָנה ַשחְּ  ֶאמְּ

ַיד ֵהיָכן ָשם ֶאָחד  לְּ

 ֶּדֶלת ָשם ָחֵסר ֶשֶלט
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 ַהֵחֶלק ֶהָחֵסר
 
 ֶּדֶקל ָלַקח ָפֶזל ֵמֲחַדר ַהֵשָנה.

 ֶּדֶקל ָבָנה ֶאת ַהָפֶזל.

ֵחֶלק ַאֵחר,  ֶּדֶקל ָאַסף ֵחֶלק ֶאָחד וְּ

ֶפַתע שָ   ם ֵלב ֲאָבל לְּ

ַצע ַהָפֶזל ָחֵסר ֵחֶלק ֶאָחד. ֶאמְּ  ֶשבְּ

 ֵהיָכן ַהֵחֶלק ֶהָחֵסר?

ֶחֶדר ַהֵשָנה,  ֶּדֶקל ָחַזר לְּ

ַיד ַהֶּדֶלת -ם שָ וְּ   לְּ

 ָמָצא ֶאת ַהֵחֶלק ֶהָחֵסר.

ָשו ַהָפֶזל ָשֵלם.  ַעכְּ
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 ְשֵאלֹות: – ַהֵחֶלק ֶהָחֵסר
 

 ?ָמה ֶּדֶקל ָבָנה .1
_____________________________________
_____________________________________ 

 

ָמה ָשם ֵלב ֶּדֶקל .2  ?לְּ
_____________________________________

_____________________________________ 
 

 ?ֵהיָכן ָהָיה ַהֵחֶלק ֶהָחֵסר .3
_____________________________________
_____________________________________ 

 

י ַהֵסֶדר .4 פִּ ים לְּ ָפטִּ שְּ ֵפרּו ֶאת ַהמִּ  :ַמסְּ

    .שחלק אחד אבד ם ֵלבשָ דקל 

 .ַהָפֶזל ָשֵלם          

  .ָפֶזל ָלַקחֶּדֶקל           

נֹות ָפֶזל .5 בְּ ים לִּ ם ַאֶתם ֶנֱהנִּ  ?ַהאִּ

_____________________________________

_____________________________________ 
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 הְטרֹום ְקִריאָ  ֹוטֹול – ֶפֶסל ֵמֵחָמר
 

ים.. 1 ֻקוִּ יוְּ י ַהקִּ ית ָהַעמּוד ַעל פִּ תִּ ַתחְּ ים בְּ ָלפִּ רּו ֶאת ַהקְּ זְּ  ּגִּ
לּוַח ַהלֹוטֹו2 ים בְּ אִּ יּור ַהַמתְּ ָלף ַלצִּ ימּו ָכל קְּ אִּ   . ַהתְּ
 

 
 

 
 

   

 

  

ַפֵסל  ֶכֶבש ֵחָמר לְּ

 ַשֵחקלְּ  ֵעֶשב ָּגֵדר
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 ֶפֶסל ֵמֵחָמר
 

ֵחָמר.ֶנַטע ֶנהֱ  ַפֵסל בְּ  ֵנית לְּ

ַפֶסֶלת ֶכֶבש ָקַטן.  ֶנַטע מְּ

ַפֵסל ַּגם ָּגֵדר ֵשְך תְּ  ַבֶהמְּ

ַאֵבד, ֵדי ֶשַהֶכֶבש לֹא יְּ  כְּ

ַמֲאָכל ַעט ֵעֶשב לְּ  מְּ

 ֶכֶבש ֶאָחד ַאֵחר,וְּ 

ַבד. ַשֵחק לְּ ֵדי ֶשַהֶכֶבש ֶשָלה לֹא יְּ  כְּ
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 ְשֵאלֹות: – ֶפֶסל ֵמֵחָמר
 

פּור .1 י ַהסִּ ים ַעל פִּ ָפטִּ שְּ ימּו ֶאת ַהמִּ לִּ  :ַהשְּ
ֵחָמר.ֶנהֱ  _____  ַפֵסל בְּ  ֵנית לְּ

ַפֶסֶלת   ָקַטן. ___ ___ֶנַטע מְּ
ֵשְך   ַּגם ָּגֵדר _______ ַבֶהמְּ

ַאֵבד, _______   ֶשַהֶכֶבש לֹא יְּ
ַעט  ַמֲאָכל _______ מְּ  לְּ

 ַאֵחר, _______וֶכֶבש 
ֵדי ֶשַהֶכֶבש ֶשָלה לֹא  ַבד. ________ כְּ  לְּ

 

ַפֵסל .2  ?ָמה ֶנַטע תְּ
1 )________________________ 
2________________________ ) 
3________________________ ) 
4________________________ ) 

 

ַפֵסל עֹוד ֶכֶבש .3 יל ָמה ֶנַטע רֹוָצה לְּ בִּ שְּ  ?בִּ

_____________________________________
_____________________________________ 
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ְטרֹום ְקִריָאה ִמְשַחק ַמְסלּול – ַהֶּגֶשר  

 
ָחק.1 שְּ ַית מִּ ֻקבִּ ים ּובְּ יַצבִּ נִּ דּו בְּ ַטיְּ צְּ  . הִּ
ָפר 2 סְּ ַקֵּדם מִּ תְּ ָיה, מִּ יל ֶאת ַהֻקבִּ תֹורֹו ַמטִּ ָקן בְּ . ָכל ַשחְּ

ָלה.  קֹוֵרא ֶאת ַהמִּ יָה וְּ פִּ ים לְּ ָעדִּ  צְּ
 

  

ֵּדעַ  ַפרְּ  ָחֵבר דֶאחָ  צְּ

ֵהיָכן
ָתָעה   ֲאַגם ֶּגֶשר ַהפְּ

ֵכיַצד
 

 ָקֶצה ֶבַטח ֲעָיָרה 

ֵכן
ַבֵקר ֶנֱהָדר  ַמח לְּ  ֶאשְּ
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 ַהֶּגֶשר
 

ַפרְּ  ֵּדַע ָחָדש.צְּ ַפרְּ  ֵּדַע ֶאָחד ָפַגש ָחֵבר צְּ

ֵּדַע. ַפרְּ  "ֵהיָכן ַאָתה ָּגר?" ָשַאל ַהצְּ

 "ָבֲאַגם ַהָקָטן ַעל ַיד ַהֶּגֶשר" ָעָנה ֶהָחֵבר ֶהָחָדש.

ַאָתה? ֵהיָכן ַאָתה ָּגר?"  וְּ

ֵּדַע בְּ  "ַּגם ַתַחת ֶּגֶשר ַפרְּ ָתָעה.ֶאָחד" ָאַמר ַהצְּ  ַהפְּ

 ֵיש ַרק ֶּגֶשר ֶאָחד ָבֲעָיָרה!". ד?"ַהֵכיצַ 

 "ֶבַטח ַאָתה ָּגר ַבָקֶצה

 ָאַמר ֶהָחֵבר ֶהָחָדש. ָהַאֵחר ֶשל ַהֶּגֶשר!"

ֵּדַע. "ֵכן! ָאֵכן ָכְך!" ַפרְּ  ָאַמר ַהצְּ

ָך" ַבֵקר ַבָקֶצה ֶשלְּ ַמח לְּ  "ֶאשְּ

ֵּדם!" ֶהקְּ ַבֵקר בְּ  ש.ָצַהל ֶהָחֵבר ֶהָחדָ  "ֶנֱהָדר! תְּ
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 ְשֵאלֹות: – ַהֶּגֶשר
 

יָחה .1 ַנֶהֶלת ַהשִּ תְּ י מִּ  ?ֵבין מִּ
_____________________________________
_____________________________________ 

 
ֵאָלה .2 לֹות שְּ נּו מִּ  :ַסמְּ

 
ַפרְּ    ֵהיָכן ָאן   ֵּדעַ צְּ  לְּ

 
ָתעָ    ַצדֵכי   ָלָמה  הַהפְּ

 
ָתָעה .3 ָתה ַהַהפְּ  ?ָמה ָהיְּ

_____________________________________
_____________________________________ 

 

_____________________________________
_____________________________________ 

 
ים .4 ֵּדעִּ ַפרְּ ֵני ַהצְּ יָשה ֶשל שְּ ּגִּ פְּ ָמה הִּ ַתיְּ סְּ ָמה הִּ  ?בְּ

_____________________________________
_____________________________________ 

 

 

 


