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גלכיתה שפהשיעור 

שם עצם ופועל-חלקי הדיבר : נושא השיעור

(.מרקרים)מחק ומדגישים , עפרון, נא הצטיידו בדף

ליאור ישראלי: עם המורה



?מה נלמד היום

.נתחיל במשימת הבנה של המילה דיבור•

?אל מי אנו מדברים ולמה? מתי אנו מדברים? מי מדבר כל הזמן•

.נסכם במשחק קצר על דיבורים•

.ותקבלו משימה מאתגרת ומיוחדת במינה•



?מה להביא לשיעור



מתאווררים, לפני שמתחילים



מתחילים בכיף

?  מה לדעתכם החיות הללו אומרות אחת לשנייה
?מי לדעתכם דיברה קודם



?מה אנחנו כבר יודעים

.  יש לנו שמות תואר ועוד, יש לנו פעלים, יש לנו שמות עצם
, מילים המרכיבות לבסוף משפט, כולם הם חלקים של הדיבור
.  אשר אנו כותבים או מדברים



עכשיו לומדים

:חלקי הדיבר

.השפה העברית מורכבת ממילים שונות ומגוונות

.  חושבים ולעיתים גם חולמים במילים, כותבים, אנחנו מדברים



עכשיו לומדים

.דומם או מושג, צומח, מילה המציינת שם כל דבר חי: שם עצם

מחשב: לדוגמה. כל דבר שניתן לחוש: שם עצם מוחשי.

אהבה: כמו. מתייחס לרגשות ולתחושות: שם עצם מופשט

הכנסת", ליאור: כמו. בעלי חיים ומקומות, מתייחס לשמות בני אדם: שם עצם פרטי."

.המחשב: למשל. לשם עצם ניתן להוסיף את הא הידיעה

(.השורה הראשונה)כתבו את ההגדרה של שם עצם 



תרגול

הסתכלו בחדר שלכם או בביתכם וכתבו על אותו דף כמה שיותר מילים  
. שהן שמות עצם



פתרון

,  טלוויזיה, חלון, קיר: אם אני מתבונן בביתי אני רואה לא מעט שמות עצם כמו
.ספה ועוד, מיטה, שולחן, תמונה, ארון

(.הא הידיעה)לפני המילה ' על מנת לבדוק אם צדקתם בדקו אם ניתן להוסיף ה



עכשיו לומדים

.גוף וזמן: מילה המציינת פעולה ומתקבל בה המידע הבא: פועל

.וציווי( מחר)עתיד , (עכשיו)הווה, (אתמול)עבר : זמנים

:  לפועל שלושה גופים

 אני ואנחנו-גוף ראשון

 אתם ואתן, את, אתה-גוף שני

 הם והן, היא, הוא-גוף שלישי

.שואלת ועוד, רוקד, הלכתי, כתבתי, ישבתי: דוגמאות לפעלים



המשך תרגול

.כתבתם בתרגול הקודם שמות עצם הנמצאים בחדרכם או בביתכם

.המתאים לשם העצם אשר כתבתם( מילה המציינת פעולה)הוסיפו פועל 

:  למשל

.שם עצם= ארון 

(. פועל= סידרתי )סידרתי את הבגדים בארון 



פתרון

טלוויזיהב צפיתי

ספהעל הישבתי

שולחןאת הארגנתי

חלוןאת הפתחתי

מיטהאת ההצעתי

פועל           שם עצם



מסיימים ומסכמים



ממשיכים לתרגל

(:  זכוכית מגדלת)היכנסו לאתר אופק ולאחר מכן כתבו בחיפוש 
".בונים פעלים"



חיפוש בגוגל–1שלב 

אופק



כניסה לאתר –2שלב 



התחברות לאתר–3שלב 



"בונים פעלים"כתבו בזכוכית המגדלת –4שלב 
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