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 לומדים משירים:
 האזנה, הבנה וקריאה קולית 

 

. 1901-. השיר נכתב בל"ג בעומרהאזינו לשיר . 1

http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=536 

 

 כיצד נהגו הילדים לבלות בל"ג בעומר באותה תקופה?. 2

 

 מה משמעות המילה?  נחשויל". ס  בשיר מופיעה המילה "ח  . 3

 היא שם של חרק.חסיל המילה  .א

 היא שם של צמח.חסיל המילה  .ב

 היא מילה נרדפת לצפרדע.  חסילהמילה  .ג

 היא מילה נרדפת לפרח. חסילהמילה  .ד

 נכונה.  היאהסבירו על מה מתבססת השערתכם ובדקו במילון אם 

 

צאו פעלים מ   , לדוגמה "נזמזם".השמעת קולותבשיר פעלים רבים הקשורים ל. 4

 בשיר. ונוספים כאל

 

: הוסיפו ליד כל אחת מהמילים הבאות מילה מהשיר שיש לה אותו שורשים. 5

 שורש.

 משרוקית__________ .א

 _שובב   ___________ .ב

 יציאה ____________ .ג

 _______ניצנים   ____ .ד

  

http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=536
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=536


 מדינת ישראל
ך ו נ  משרד החי

גית   שפותאגף  -המזכירות הפדגו
נוך: עברית י חי נ  לשו

 02-5602590: פקס, 02-5602551: טלפון, 9510552 ירושלים, 29 ישראל שבטי' רח

 http://www.gov.il": הממשלה שער" אתר
 http://www.education.gov.il: המשרד אתר

 

 כששרים או כשקוראים שירים מקפידים על דיבור תקני. . 6

ָכל האזינו פעם נוספת לשיר ושימו לב כיצד הזמרת מבטאת את המילה " .א בְּ

 ֵלב". מה מיוחד בדיבור שלה?  

מבטאת את המילה האזינו פעם נוספת לשיר ושימו לב כיצד הזמרת  .ב

ֵזם" ַזמְּ  ". מה מיוחד בדיבור שלה? ּונְּ

 

 השפה העברית השתנתה מאז נכתב השיר ועד היום.  .7

 איך אנחנו אומרים היום: .1

 ______________  היערה 

  ______________  נקומה 

נכתב ועד שהביאו מהשיר דוגמה נוספת לשינויים שחלו בשפה העברית מאז  .2

 היום. 

 

 ראו את השיר והקפידו על קריאה מדויקת. ק  . 8

 

 ל"ג בעומר

ָרה ָרה, ַהַיעְּ ֶקֶשת ָוֵחץ! ַהַיעְּ ָרה בְּ  ַהַיעְּ

 .ָשם ֶפַרח ֵהֵנץ – ֵנֵצָאה, ָנקּוָמה

 ,ִמַצֶמֶרת ָכל ֵעץ, ָיִציצּו ֵמַעל, ָיִציצּו

רֹ   !ַחב ֵאין ֵקץָשם ֶיֶרק ָוֹזַהר וְּ

 

ֵזם ַזמְּ ֹרק ִעם ָחִסיל ּונְּ בּוב ִנשְּ  ,ִעם ַהזְּ

ֵדַע שוֶֹכֶנת ַבּסּוף ַפרְּ ֵקר ִעם צְּ ַקרְּ  :נְּ

ּתוֵֹבב, ָנרּוץ, הוֹי, ַאִחים ָנרּוָצה, ָנרּוָצה  !ִנשְּ

ָהָלה, ָנִריָעה ָכל ָנִגיָלה, ִנצְּ  !ֵלב בְּ


