
 

 

 ובמרשתת בספרי הלימודהעברית  שבוע

 מבחר ומגוון פעילויות לשבוע העברית:  

 הן דיגיטליות והן מודפסות •

 יסודי -הן פעילויות ליסודי והן לעל •

 הן המשלבות קריינות והן המשלבות סרטונים  •

 ספרים דיגיטליים ומודפסים

 דתי -ממלכתי  ממלכתי  תקציר  שם היחידה  כיתה 

ואפשר  אפשר לומר   ב
 להגיד 

איך יוצרים מילים  
חדשות; אפשר לומר  

אותו דבר בכל מיני  
 מילים ועל מילים אחיות 

 : 1מילה טובה ב
– 128, 125–122עמוד 
138 

+ 
פעילות מותאמת  

  לתלמידים מתקשים 
 ( כאן )וההמשך 

 : 1מילה טובה ב
 140–126עמוד 

+ 
פעילות מותאמת לתלמידים  

 ( כאן )וההמשך  מתקשים 

 משה רבנו והגדי  ג
 

 
 שמח בעברית 

על ההבדל בשימוש בין  
 ש... ובין  כש... 

 
על האקדמיה ללשון  

 וחידושי מילים 

 : 1מילה טובה ג
 174, 170 עמוד 

 
 : 2מילה טובה ג 

 68–66עמוד 

 : 1ה טובה גמיל
 183, 179עמוד 

 
 : 2מילה טובה ג 

 72–70עמוד 
 

 מילון ממוחשב  ד
 
 
 

 בקשות, הורות וחוקים 

מכירים מילונים  
ממוחשבים ומתרגלים  

 בפעילות דיגיטלית 
 

על המצבים לשונים  
שמזמנים הוראות ועל  

הדרכים הלשוניות  
 לעשות זאת 

 : 1מילה טובה מאוד ד
   כולל  166-165עמוד 

 הפעילות המתוקשבת 
 

 : 2מילה טובה מאוד ד
 118–112עמוד 

 

 : 1מילה טובה מאוד ד
כולל   417-175עמוד 

 הפעילות המתוקשבת 
 

 : 2מילה טובה מאוד ד
 134–128עמוד 

 

 משחקי מילים בשירים  ה
 
 
 

 זמן עתיד בשיר 
 
 
 
 
 

על חזרות צליליות  
מסוגים שונים היוצרות  

 משחקי לשון  
 

צורות מיוחדות בעתיד  
ובציווי )ציווי מוארך  

 ועתיד מוארך( 
 
 

 : 1מילה טובה מאוד ה
 77–76עמוד 

 
 110–106עמוד 

 
 
 
 
 

 : 2מילה טובה מאוד ה
 113–121עמוד 

 : 1מילה טובה מאוד ה
 71–70עמוד 

 
כולל   112–109 עמוד 

 הפעילות המתקושבת 
 
 

 : 2מילה טובה מאוד ה
 113–112עמוד 
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 דיגיטלי 

 יסודי 

 

 על יסודי 

 הרחבה  שם היחידה  קהל יעד 

 ט -ז
 

בפעילות זו מתחבאים מושגים, ביטויים וצירופי   יום העברית: מושגים בציורים 
 .מילים, ויש לגלות את המושגים המסתתרים

 בכל עמוד מושג חדש 
 

  העברית של ימינו העברית:  יום ט -ז
 
 

על תחיית השפה העברית, על מקומו של הסלנג  
נו, ועל מאפייני העברית החדשה ובדרכים  בחיי

 ליצירת פעלים חדשים משמות עצם 
 

השוואה בפרסומות  
 באמצעות שמות תואר 

מתרגלים שמות תואר  
ותוארי פועל באמצעות  

 פרסומות 

 

חריגה מכוונת   – הסלנג  ו
 משגרת הלשון 

על השימוש בסלנג  
בהזדמנויות שונות ועל  

 הדרכים ליצירתו 

 289–283עמוד  265–259עמוד 

 הרחבה  היחידה שם  כיתה 

שאלות טריוויה בנושא מילים נרדפות והתאמת מילים "חגיגיות"   מילים אחיות  ב
 למילים "רגילות" 

 

התאמה בין פעלים לשמות עצם, זיהוי של שמות עצם ופעלים   איך מילה נוצרת?  ג
 שנוצרו מהם ומיון שמות עצם לתבניות 

 

 מלחימים מילים ומגלים הפתעות  הלחמים  ד
 

 פעילות העוסקת במילים שיש להן כמה משמעויות  כוכבים בשמיים ועל האדמה  ד
 

שמות שהם ראשי    -הרמב"ם וש"י עגנון   ה-ד
 תיבות 

ם )צה"ל( ותפקידים  על ראשי תיבות של שמות אנשים, ארגוני
 )ח"כ( 

 

ה-ד "והם חיו באושר ובעושר"  - נשמעות דומה   
 אבל נכתבות שונה 

שנשמעות אותו הדבר אבל נכתבות  על שגיאות כתיב במילים  
 שונה

 

תפריט של מסעדה אשר כולו בעברית, ומתי משתמשים במילים   מילים בעברית ובלעז  ה
 יות לועז 

 

שפת האמוג'י ועל תולדות   – שפות מדברות  ה
 הלשון העברית 

 אינפוגרפיקה  באמצעות  העברית שפות ועל  על מידע  הצגת
 

 ?איך פתאום נוצרת מילה עברית חדשה יום אחד נולדה מילה  ו -ה
 

 חידה על אליעזר בן יהודה -סרטון מיהו האיש?  ו -ה
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   יום העברית   יא -ז
 

)רמז: הסתרה(, מה   מה הקשר בין בגד לבגידה 
היא גם יורדת(, ואיפה   הבעיה בשם מעלית )רמז:

 תשיגו חולצת קמץ )רמז: לא באקדמיה ללשון( 
מיוחדות ואפילו משעשעות   מודעות  בפעילות רואים 

שנוצרו במיוחד לשבוע העברית, ומגלים משמעויות  
 משחקים  וגם של מילים, משתתפים בסקר

 

בפעילות הזו מכירים את הצדדים המשעשעים,    העברית  שבוע יא -ז
המשחקיים, המצחיקים והקורצים של השפה  

העברית. מגלים את הסיפור שמסתתר מאחורי  
המילים ומשמעותן, את הקשר בין הצליל של המילה  

למשמעותה, וכן מכירים עוד נקודות למחשבה  
 מילים בעברית הקשורות ל

 

מהי המילה האהובה עליכם, מהו חישכון, איך הייתם   מיוחד  משאל  סרטון העברית:  הלשון יום יא -ח
  תלמידי -גבוהה  -אומרים "חיים שלי" בלשון ספרותית 

 ובו שאלות בנושאי לשון ושפה   בסרטון ישראל 
 

 מיהו האיש?  יא -ט
 

העוסק באישיות מרכזית   בסרטון ביחידה זו צופים  
הקשורה לתחיית השפה העברית, פותרים תשבץ,  

ומכירים את פועלה של האקדמיה ללשון עברית ואת  
 שיקוליה בבחירת מילים 

 

 מטלת חקר  מי צריך ללמוד עברית?  יא -ט
 
 

 מטלת חקר    חדירת הלעז ללשון העברית  יא -ט
 
 

 מטלת חקר  ראשה?  –הוא ראש ממשלה, והיא  יא -ט
 
 

 מטלת חקר  מי צריך חידושי מילים?  יא -ט
 
 

עושר לשוני או    – מקומו של הסלנג בעברית  יא -ט
 פגיעה בשפה? 

 

 מטלת חקר 
 

 מטלת חקר  האם צריך לשנות את העברית? יא -ט
 
 

העברית: מטלת חקר, מיזוג   יום הלשון יא -ט
 טקסטים 

מי היו האישים   - לומדים על תחיית השפה העברית 
הבולטים שהחיו את השפה עברית המדוברת, מה היו  

  בסרטון מניעיהם, מה הייתה השפעתם. צופים 
 הקשור לנושא, קוראים ומבצעים מטלת חקר 
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