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מדינת ישראל
משרד החינוך

שיעור שפה לכיתה ג'
נושא השיעור: ציפור, ציפור – מהו שמך?

עם המורה: מרי יפה

נא הצטיידו במחברת ועפרון
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ָמה ִנְלָמד ַהיֹום?

ציפורים ומשמעות השם שלהן

איתור מידע בקטע
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עיפרון מחברת 

מה להביא לשיעור?
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מתחילים בכיף

כתבו את שמות הציפורים 
   המוזכרות בשיר 
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מתחילים בכיף

כתבו את שמות הציפורים 
   המוזכרות בשיר 
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ֶעפרֹוני 
ּבּולּבּול

ְסנּונית

ֻתּכי

ְדרֹור

ּפשֹוש

Menno Schefer / Shutterstock.com
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עכשיו לומדים

 נדידת
ציפורים
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עכשיו לומדים

!נעים להכיר

אני הוֵפך ָגרון

Txanbelin / Shutterstock.com
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למה קוראים להופך גרון 
בשם זה? 

קראו ומצאו את התשובה

תרגול
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למה קוראים להופך גרון 
בשם זה? 

קראו ומצאו את התשובה

פתרון
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למה קוראים לנקר 
בשם זה? 

קראו ומצאו את 
התשובה

תרגול
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למה קוראים לנקר 
בשם זה? 

קראו ומצאו את 
התשובה

פתרון

ניקוריםלנקרמקיש
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למה קוראים לשחרור 
בשם זה? 

קראו ומצאו את התשובה

תרגול

Shutterstock.com * 274453016
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למה קוראים לשחרור 
בשם זה? 

קראו ומצאו את התשובה

פתרון

שחורַשֲחרּור
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סיכום קצר
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שקנאי

אדום חזה

יונק דבש

שלדג
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ָמה למְדנּו?

ציפורים ומשמעות השם שלהן

איתור מידע בקטע
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 כתבו שני פרטי מידע
 שלא הכרתם על

הופך הגרון

תרגול
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פתרון

 רואים אותו בארץ לפעמים ✔
בסתיו או באביב.

 יש לו לשון ארוכה מאוד.✔
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 כתבו שני פרטי מידע
 שלא הכרתם על

הנקר

תרגול
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פתרון

 הנקר מקיש על גזעי עצים ✔

כדי להודיע הודעות.

 הנקר אוכל בעיקר חרקים.✔
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מסיימים ומסכמים

ציפורים ומשמעות השם שלהן

איתור מידע בקטע
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ממשיכים לתרגל

2.  התבוננו מבעד לחלונכם או צאו לחצר.

     נסו לזהות ציפורים בסביבה שלכם. 

     חקרו את שמם. 

המשיכו לחקור את שמות הציפורים שלפניכם.1.

כיצד נקבע שמם? האם על פי מראה, התנהגות, או 

פעולה שהציפור עושה.

      

יונק דבש
אדום חזה

שקנאי
שלדג
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ממשיכים לתרגל

2.  התבוננו מבעד לחלונכם או צאו לחצר.

     נסו לזהות ציפורים בסביבה שלכם. 

     חקרו את שמם. 

המשיכו לחקור את שמות הציפורים שלפניכם.1.

כיצד נקבע שמם? האם על פי מראה, התנהגות, או 

פעולה שהציפור עושה.

      

יונק דבש
אדום חזה

שקנאי
שלדג
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מדינת ישראל
משרד החינוך

תודה שצפיתם בשידור
הופק עבור משרד החינוך ע״י מטח
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