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63-60 לְַעּמּוִדים נֹוָסף ּת��ּגּול - ּת�ָא�ים

ÌÈœnÃÚ ÈV»tœÒŸa ÌÈX«aœb

ּות�ָא�ים. ׁש�מֹות ֶעֶצם ְּכתּוִבים ׁש�ַּבַּצד ָּב�ׁש�יָמה .1
אֹות�ם. ו�ִכת�בּו ֶעֶצם ׁש�מֹות 5 ָּב�ׁש�יָמה ִמְצאּו  

לְי�דֹו.  אֹותֹו ֵמָה�ׁש�יָמה ו�ִכת�בּו ּת�ַאר ֶעֶצם ׁש�ם לְָכל ַהת�ִאימּו
ַּבּדֻגְָמה. ֵהָעזְרּו

        ׁש�מֹות ֶעֶצם                         ּת�ָא�ים

         עץ                             גדול
    
    
    
    
    

ֶאָחד 1, ו�הֹוִסיפּו לְָכל ִּבְפִעילּות ׁש�ְּכת�ְבּת�ם ָהֶעֶצם ׁש�מֹות ׁשּוב ֶאת ִּכת�בּו .2
ָּב�ׁש�יָמה. ׁש�ֵאינֹו ּת�ַאר

    

    

           

ֶעֶצם? לְׁש�ם ּת�ַאר ְּכׁש�ַּמת�ִאיִמים לֵב לָׂש�ים ְצ�יִכים לְָמה .3
ַהּנְכֹונָה: ַהּת�ׁשּוָבה ֶאת ַהִּקיפּו

נְֵקָבה) אֹו (זָָכר ָהֶעֶצם ׁש�ם ׁש�ל לִַּמין �ק •

אֹו �ִּבים) (י�ִחיד ָהֶעֶצם ׁש�ם ׁש�ל לִַּמְסָּפר �ק •

ָהֶעֶצם ׁש�ם ׁש�ל לִַּמְסָּפר ו�גַם לִַּמין • ּגַם

ֵעץ
י�ָפה

לְָבנֹות
ּת�לְִמיד

ּגָבֹוַּה
עֲבֹודָה

ְטִעימֹות
ַמּפֹות

ּגָדֹול
ָחרּוץ
ֻסּלָם
ָקׁש�ה

ֻסָּכ�ּיֹות
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צּו�ת נְֵקָבה. ו�גַם צּו�ת זָָכר ּגַם 4. לְָכל ּת�ַאר י�ׁש
ִּבנְֵקָבה: ַהּת�ָא�ים ֶאת ַהׁש�לִימּו

נְֵקָבה זָכָר                   

ָחמּוד

 ָצִעיר

י�ֵבׁש

�ִצינִי

זָ�יז

ׁש�ִּבְפִעילּות 4. ִּבנְֵקָבה ּת�ַאר ְּבָכל ָהַאֲחרֹונָה ָהאֹות ֶאת ַהִּקיפּו .5

ַהׁש�לִימּו: .6
ָהאֹות�ּיֹות   אֹו ָהאֹות ְּבתֹוֶסֶפת ְּבזָָכר ְּכמֹו ַהּת�ַאר הּוא ַהּת�ַאר ִּבנְֵקָבה

ִּבנְֵקָבה: ַהּת�ָא�ים ֶאת �ק ׁש�ּלְִפנֵיֶכם ַהּת�ָא�ים ִּב�ׁש�יַמת ַהִּקיפּו .7
 

�יָחנִית   • ָּבִהיר   • ָעׁש�יר  • ַמְצִחיָקה ָעצּוב  •

ַעּת�יק • ֲאִמּת�ית • לָָבן  • ָאדִיב  • ִצְבעֹונִית

�ִּבים. צּו�ת ו�גַם י�ִחיד צּו�ת ּגַם י�ׁש ּת�ַאר לְָכל .8
ְּב�ִּבים: ַהּת�ָא�ים ֶאת ַהׁש�לִימּו

�ּבֹות י�ִחידָה              �ִּבים                             י�ִחיד           

  ָּכחֹל           ְּכֻחּלָה

ָחזָק           ֲחזָָקה   

 ָמִהיר               ְמִהי�ה

  ַאדְמֹונִי     ַאדְמֹונִית

נְֵקָבה זָכָר                   

ָחרּוץ

ֲאִמּת�י

ָאדֹם

ָעגֹל

ֲענָק
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65-64 נֹוָסף לְַעּמּודִים - ּת��ּגּול י�ׁש�יר ּדִּבּור

י�ׁש�יר ְּבִסּפּור  ּדִּבּור
אֹוֵמר, ׁש�ַהּזִָמיר ַהּדְָב�ים ֶאת ׁש�ּלְִפנֵיֶכם ַהִּסּפּור ְּבֶקַטע ְּבָצהֹב ַסְּמנּו .1

אֹוֵמר. ׁש�ָהעֹו�ב ַהּדְָב�ים ֶאת ְּבי��ק ו�ַסְּמנּו

ִמְּמ יֶָפה יֹוֵתר ָשר ֲאנִי .ְּבִשי�ְת ָּכ ִּתְתּגֶָאה ָּכל "ַאל ַלּזִָמיר: הָעֹו�ב ָאַמר
"!ִמְתּגֶָאה ָּכמֹו א וֲַאנִי

ֶשִּלי ֶׁשהַּקֹול אֹוְמ�ים ּכָֻּלם "הֲ�י הַּזִָמיר, ָאַמר ִמֶּמּנִי," יֶָפה יֹוֵתר ָׁשר א "ַאָּתה
הִַּצּפֹו�ים." קֹולֹות יֶָפה מִֵּבין הֲִכי הַּקֹול הּוא

הָעֹו�ב. ָק�א "!ִמּקֹוְל יֶָפה קֹוִלי יֶָפה. הֲִכי הַּקֹול א הּוא קֹוְל"

ְמדֵַּבר. ְּפָעלִים ׁש�ְּמגַּלִים ׁש�ִּמיׁש�הּו ּגַם מֹוִפיִעים ַּבֶּקַטע ַהּזֶה .2
אֹות�ם. ַהִּקיפּו

ׁש�אֹוֶמ�ת ַהּדְָב�ים לְִפנֵי מֹוִפיִעים ַהּקֹודֶֶמת ַּבְּפִעילּות ׁש�ִּסַּמנְּת�ם ַהִאם ַהְּפָעלִים .3
ְמקֹומֹות? ִמינֵי ְּבָכל ָּבֶאְמַצע? ַאֲח�יֶהם? ּדְמּות? ָּכל

 

ְּבַמֲחזֶה ּדִּבּור י�ׁש�יר
אֹוֵמר, ׁש�ַהּזִָמיר ַהּדְָב�ים ֶאת ׁש�ּלְִפנֵיֶכם ַהַּמֲחזֶה ְּבֶקַטע ְּבָצהֹב ַסְּמנּו .4

אֹוֵמר. ׁש�ָהעֹו�ב ֶאת ַהּדְָב�ים ַּבּי��ק ו�ַסְּמנּו
 

ִמְתּגֶָאה וֲַאנִי א ִמְּמ יֶָפה יֹוֵתר ָׁשר ֲאנִי .ְּבִׁשי�ְת ָּכ ָּכל ִּתְתּגֶָאה ַאל הָעֹו�ב:
!ָּכמֹו

הּוא ֶׁשהַּקֹול ֶׁשִּלי ּכָֻּלם אֹוְמ�ים הֲ�י ִמֶּמּנִי. יֶָפה יֹוֵתר ָׁשר א ַאָּתה הַּזִָמיר:
הִַּצּפֹו�ים. קֹולֹות מִֵּבין יֶָפה הַּקֹול הֲִכי

.ִמּקֹוְל יֶָפה קֹוִלי יֶָפה. הֲִכי הַּקֹול א הּוא קֹוְל הָעֹו�ב:

ׁש�ֵהם ֵמַהּדְָב�ים ׁשֹונִים ַּבַּמֲחזֶה אֹוְמ�ים ׁש�ָהעֹו�ב ו�ַהּזִָמיר ַהּדְָב�ים ַהִאם .5
(1 ִּבְפִעילּות ׁש�ּלֶָכם ַּבִּסּמּונִים (ִהְסּת�ְּכלּו ַּבִּסּפּור? אֹוְמ�ים
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ָּכ ָּכל ִּתְתּגֶָאה ַאל
יֹוֵתר ָׁשר ֲאנִי .ְּבִׁשי�ְת

ִמְתּגֶָאה ִמְּמ וֲַאנִי א יֶָפה
!ָּכמֹו

ִמֶּמּנִי. יֹוֵתר יֶָפה ָׁשר ַאָּתה א
ֶׁשהַּקֹול אֹוְמ�ים ּכָֻּלם הֲ�י

הֲִכי הַּקֹול הּוא ֶׁשִּלי
הִַּצּפֹו�ים. קֹולֹות מִֵּבין יֶָפה

הַּקֹול א הּוא קֹוְל
יֶָפה הֲִכי יֶָפה. קֹוִלי

.ִמּקֹוְל

זִָמיר
עֹו�ב

ַּבַּטְבלָה: ְּבָכל ָמקֹום א אֹו ּכֵן ִּכת�בּו .6

ֵמ�ָכאֹות ַהְּפָעלִים י�ׁש ְּכתּוִבים ָמת�י יֹודְִעים ָמת�י  יֹודְִעים
ָק�א    ָאַמר אֹו ְמדֵַּבר ַהּזִָמיר ְמדֵַּבר  ָהעֹו�ב

ַּבִּסּפּור   

   ַּבַּמֲחזֶה  

ְּבקֹוִמיְקס י�ׁש�יר ּדִּבּור
אֹוֵמר, ׁש�ַהּזִָמיר ַהּדְָב�ים ֶאת ַּבּקֹוִמיְקס ְּבָצהֹב ַסְּמנּו .7

אֹוֵמר. ׁש�ָהעֹו�ב ַהּדְָב�ים ֶאת ו�ַסְּמנּו ְּבי��ק

ׁש�ֵהם ֵמַהּדְָב�ים ׁשֹונִים ַּבּקֹוִמיְקס אֹוְמ�ים ׁש�ָהעֹו�ב ו�ַהּזִָמיר ַהּדְָב�ים ַהִאם .8

ַּבַּמֲחזֶה? אֹו ַּבִּסּפּור אֹוְמ�ים

ַּבַּטְבלָה: ְּבָכל ָמקֹום א אֹו ּכֵן ִּכת�בּו .9

ֵמ�ָכאֹות י�ׁש ַהְּפָעלִים  ְּכתּוִבים ָמת�י יֹודְִעים ָמת�י יֹודְִעים  
ָק�א    אֹו ָאַמר ְמדֵַּבר ַהּזִָמיר ְמדֵַּבר ָהעֹו�ב  

ַּבּקֹוִמיְקס  

עֹו�ב


