
 משרד החינוך 

 אגף שפות  –המזכירות הפדגוגית 

 יסודי וביסודי ־הפיקוח על הוראת העברית בקדם
 

 

   נורית זרחי" מאת שיר "ביליהצעות לפעילות מסביב ל

    1985, , דביר" הפרה שרצתה להיות זמרת"  הספר תוךמ

   ב-השיר נמצא ברשימת הליבה לכיתות א

 

מוצגות   לפעילות עצמאית של התלמידיםכמה  בהצעה שלפניכם  יצירת    אפשרויות  בעקבות 

. אנו ממליצים להסתמך על הפעילויות  המתוקשבתבספר הלימוד או בסביבה  הנמצאת  ספרות  

תוך  ב  ,משימות שהתלמידים יכולים לבצע באופן עצמאימהספר    בחרו  .המוצגות בספר הלימוד

 יםפעילות אחת או שתיהתלמידים    בפני  הציגו  נוסף על כך  בשונות שבין התלמידים.  התחשבות

והם יבחרו  מבחר פעילויות  לתלמידים גם להציעתוכלו מתוך הפעילויות המוצגות במסמך זה.  

הקפידו על משימות    .שימו לב לכישורי התלמידים וליכולת העבודה העצמית שלהם  .מביניהן

 העניין שבלמידה. את באופן שמשמר את ההנאה וומשמעותיות במינון נכון  

 גם בטקסטים אחרים.  את חלקן אפשר ליישם .ילי" לשיר "ב שלהלן מותאמותהפעילויות 

 

 קישור ליצירה 

 . בילקוט הדיגיטלי של אופקאליה למצוא את היצירה ופעילויות נוספות הקשורות  תוכלו

  .היצירה מוצגת בספר הלימוד שבידי התלמידים שייתכן 

 

 על היצירה 

מבטא קשר קרוב של ילד עם  בעצב גדול של ילד שכלבו אבד. השיר השיר שלפנינו עוסק 

 . שותפים לרגשותיו אינםת המחמד שלו ותחושה שהמבוגרים שסביבו יחי

 

 וחברתיים  אישיים נושאים

התמודדות  והורים ליחסים מורכבים בין ילדים השיר מציף נושאים רבים: קשיים חברתיים, 

 .  עם נטישה פתאומית

 

של   הצעות לפעילות עצמאית
 התלמידים 

 

מספר  שיקולי דעת דידקטיים 
 ה י כרטיסי

עם  שוחחו עם בן משפחה או  •

חבר )אפשר גם בטלפון( וספרו לו  

 במילים שלכם מה מסופר בשיר. 

שתפו אותו במה שהרגשתם בעת  •

 .הקריאה

 . הרגשתם כך הסבירו מדוע •

פעילות של שחזור היצירה  

במילותיו של התלמיד מאפשרת 

הבנת היצירה. שיום   של עיבוד

הרגשות שעלו בו בעקבות 

פיתוח בהיצירה יסייע לתלמיד 

   יו.מודעות לרגשות

 1ה יראו כרטיסי

https://lo.cet.ac.il/player/?document=c0168633-1a7f-4268-9e83-a7c457387af8&language=he&sitekey=ebag
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המתאימה, מנגינה  בחרו •

 . שירלדעתכם, ל

המציאו ריקוד המתאים לשיר   •

   רוקדים. כםעצמ אתצלמו ו

כתבו כמה מילים כדברי הסבר  •

לסרטון: שם השיר ושם  

המשוררת, שם המנגינה ושם 

כתבו המלחין )אם ידוע(, וכמובן  

הריקוד   , מבצעיהשם שלכםאת 

 ומפיקי הסרטון.  

תוכלו לכתוב מעט על אופן   •

   .הביצוע

 

פעילות זו מאפשרת לתלמיד 

   .וירה של היצירהוהא ילהבין מה

 2 כרטיסייהראו 

אחד שאהבתם  קטעבחרו  •

   .)אפשר את כולו( במיוחד בשיר

את הקטע שבחרתם ציגו ה •

שיש בבית או באמצעות בובות 

 שתכינו בעצמכם. 

 מתאימה.תפאורה גם הכינו  •

 

מעודדת הבעה פעילות זו 

. אישית סביב יצירה ספרותית

מסייעת בפיתוח   הפעילות

באמצעות  והיצירתיות הדמיון

 משחקיםבבאביזרים ושימוש 

 תלמיד.מסביבת ה

 3 כרטיסייהראו 

 

 

 

הצעות לפעילות בקבוצות קטנות 

 של התלמידים 
 

מספר  שיקולי דעת דידקטיים 

 כרטיסייה 

מילון: בחרו שתי מילים  ינוהכ •

שלא הכרתם ביצירה והעתיקו  

 אותן על דף.  

בן  עם או חבר שוחחו עם  •

ושאלו משפחה )אפשר בטלפון( 

רוש י אותו האם הוא יודע מה פ

 המילים.

ונסו   יםהמיל ירושיכתבו את פ •

למשפטים בשיחות   ןלהוסיף אות

 שתנהלו במהלך היום.  

 

תוח אוצר יפעילות זו מסייעת בפ 

 . מילים

 4 כרטיסייהראו 
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ֲחרּו : ָהִכינּו ִמילֹון• י  בַּ ִציָרה ֵמהַּ

תֵ  ל  לִ יי ִמ ש  ם א ים שֶׁ תֶׁ ר  ִהכַּ

ֲעִתיקּו  הַּ ל דַּ ו   . ףאֹוָתן עַּ
 

ש  • קַּ ָחֵבר רּו ִהת  ֲאלּו אֹותֹו ל  שַּ ו 

ה פֵ  רּוש יִאם הּוא יֹוֵדעַּ מַּ

ִמ   . יםלִ יהַּ
 

ת פֵ  רּויי  צַּ • ִמ רּוש יאֶׁ אֹו  ִליםיהַּ

מַּ צ   ת הַּ לָ רּו אֶׁ ָמעּות שֶׁ ן ש  הֶׁ

ִליָנה אֹו ֵמח טֶׁ ס  לַּ ֵריֹוִמפ   מ 

ִציָרה ֲאֵחִרים  .י 

ש  • קַּ ָפָחה אֹו ִהת  ן ִמש  בֶׁ רּו ל 

ִמ  רּו לֹו ב  פ  סַּ ָחֵבר ו  לָ לִ יל  ם ים שֶׁ כֶׁ

ה  ר מַּ סּופָּ ִש מ   .ירבַּ
  

גַּ ת  שַּ • ִהר  ָמה שֶׁ תֶׁ פּו אֹותֹו ב  ם ש 

ִש  ת הַּ ם אֶׁ ָראתֶׁ ר ק  ֲאשֶׁ . ירכַּ

ם  עַּ ֲאלּו אֹותֹו ִאם ָקָרה לֹו פַּ שַּ

שֶׁ  המַּ ם  .הּו דֹומֶׁ י ָקָרה ָלכֶׁ אּולַּ

הּו שֶׁ ה מַּ  ?דֹומֶׁ
 

פּו• ת  ל שַּ ׂשֹוֲחחּו עַּ ה ו  ת זֶׁ ה אֶׁ ּ זֶׁ

 .ָכְך

גִ  רּוחֲ בַּ • נ  מַּ מַּ ִאיָמהיָנה הַּ , ת 
ת   ע  דַּ םל   . ָלִשיר, כֶׁ

 

ִציאּו ִר הַּ • מַּ ימ  ִאים ָלִשיר קּוד הַּ ת 
מּו ל  צַּ ִדים ו  ם רֹוק  כֶׁ מ  צ  ת עַּ  .אֶׁ

  
מָ • בּו כַּ ֵרי  ִליםיִמ  הִכת  ִדב  ֵבר כ  ס  הֶׁ

סִ  טֹוןלַּ ִש שֵ : ר  מ  ם הַּ ֵשם הַּ תיר ו  רֶׁ , שֹורֶׁ
מַּ  ֵשם גִ הַּ מַּ נ  ֵשם הַּ ִחין יָנה ו  ִאם )ל 
ת (, עַּ ָידּו בּו אֶׁ מּוָבן ִכת  כַּ שֵ ו  ם הַּ
לָ  צ  שֶׁ בַּ ם ִכמ  ל ָהִר כֶׁ קּוד יִעים שֶׁ

סִ  ל הַּ ִפיִקים שֶׁ מ  טֹוןּוכ   . ר 
 

לּו • תתּוכ  ל אֹופֶׁ ב ֹוִלכ  ט עַּ עַּ ן מ 
בִ   .צּועַּ יהַּ

 

ֲחרּו • ָחד בַּ ע אֶׁ טַּ ם קֶׁ תֶׁ ב  ָאהַּ שֶׁ

י ָשר )ִשיר ָחד בַּ ּוִבמ  פ  אֶׁ

ח   .(לֹוּוִשיר כבַּ ר ֹוִלב 
 

ִציגּו • ת הַּ ע אֶׁ טַּ קֶׁ ָצעּות הַּ מ  אֶׁ ב 

יֵ ּוב ִית ש בֹות שֶׁ בַּ אֹו בַּ

תָ  כֶׁםשֶׁ מ  צ  עַּ  .ִכינּו ב 
 

אּו • פ  ִאיָמהָרה ָהִכינּו תַּ ת   .מַּ
 


