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פרק שני
לפניכם תוכן עניינים של עיתון הילדים עיניים. בהמשך תקראו כתבה מהעיתון.

 

 דבר העורך:

מחה והשְ  הקיץ הוא העונה החמה

של השנה. השִמחה הגדולה בקיץ 
נת הלימודים והתחלת היא סיום שְ 

חופשת הקיץ: השמש והים 

והארטיקים והחלונות הפתוחים 
והאור הגדול והחום והזיעה 

אני  והמנגו והסברס.והאבטיחים 

 אוהב את הקיץ! 

                               

לקורא ר זֶ עֵ  סימני   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סימני עֵזֶר לקורא

דבר העורך:
הקיץ הוא העונה החמה 

והשְמחה של השנה. השִמחה 
הגדולה בקיץ היא סיום 
שְנת הלימודים והתחלת 

חופשת הקיץ: השמש והים 
והארטיקים והחלונות 

הפתוחים והאור הגדול 
והחום והזיעה והאבטיחים 
והמנגו והסברס. אני אוהב 

את הקיץ! 
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ענו על השאלות

מהו שם הכָתבה שבה ניתן לקרוא על בעלי חיים?   .1
 

אורי רוצה לדעת מה אומרים ילדים על הקיץ. באיזה עמוד עליו לפתוח    .2
את עיתון עיניים?   

הכתבה "כל חיה והקיץ שלה" מופיעה מעמוד 6 עד עמוד 9.  .3
     ַהקיפו סמל מתאים לכל עמוד.

בעמוד 7 יופיע הסמל א.   

בעמוד 9 יופיע הסמל ב.   

4.  מדוע עורך העיתון אוהב את עונת הקיץ?
בגלל החופשה, מזג האוויר והּפֵרות.   א.   

בגלל החגים, הגלידה והחלונות. ב.   
בגלל משחקי הקיץ ושעשועי המדע. ג.   
בגלל בעלי החיים, השמש והרוחות. ד.   
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העורך של העיתון קיבל עוד כתבות לבחירה.   .5
ַהקיפו את שמות הכתבות שאפשר להוסיף לגיליון זה.  

"מה עושה מציל בים?" א.   

"עלֵי השלכת שלי" ב.   

"אוהבים את העונה החמה" ג.   

"לא כל בית מעץ הוא צריף" ד.   

"איך שותלים עץ" ה.   

גם בספרים יש תוכן עניינים. מדוע כדאי לקרוא את תוכן העניינים?   .6
 
 


