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לכיתה אשיעור עברית

האביבחריזה בשיר חג : נושא השיעור

דפים לבנים ומספריים, טושיםב הצטיידונא 

מרי יפה: עם המורה



?ָמה ִנְלָמד ַהיֹום

ִשירֲחִריָזהִזיהּוי  בַּ

ִשיר ֶשהּוא ִסיּפּור 

ְקִריַאת ִמיִלים  



?מה להביא לשיעור

1

ִים ִמְסָפרַּ

2

3

טּוִשים

ִפים ְלָבִנים דַּ



מתחילים בכיף

ֶקר ָקם בֹּ ,ָהָאִביב בַּ

,ּוְמנְֻמָנםָעֵיףְקָצת 

ִים ָשמַּ -הּוא ִהִביט ֶאל הַּ

ִיםִטפֹות, ָמה מּוָזר !?ֶשל מַּ

,ֵסֶדר-ָכֶזה ִאי-ְבִניָסן 

ֵסֶדר ט ְכָבר ֵליל הַּ !עֹוד ְמעַּ

ָמאָשה ָקלּו  / ָהָאִביב  

הוצאת יסוד, כל שנה מחדש', א-קוראים ב: מתוך ספר הלימוד



ד ָיבֹוא ֶהָחג ְפִליא,ְוֵכיצַּ ב ְבקֹול, ְקָצת מַּ .ָחשַּ
ָפָרג ?ְכֶשָיֵשן עֹוד הַּ

ֶשֶלג ְבֶחְרמֹון ,ְוהַּ

ּלֹון חַּ !?ְוָהרּוחַּ בַּ

ִכיס הֹוִציא ִמְכחֹול ,ִמן הַּ

ְרִמיל ְוִעם ְצָבִעים -ִעם תַּ

ְסָלִעים .ִחיש ָיָצא ֶאל הַּ



,ַרָקפֹות ַבָלאט ֵהִעיר

ִשיר ִרים ִלֵמד לַּ ,ִצפֳּ

ןֲעָנִנים -ִהְשִכיב ִלישֹּ

ב ְביֹוןְבָצהֹּ ע סַּ .ָצבַּ

ג סֹוף חַּ ,סֹוף ֵהִגיחַּ -ְכֶשהַּ

ס ָשִטיחַּ  ְגָליו ָפרַּ ,ְלרַּ

ש ְבקֹול ָחִביב :ְוָלחַּ

ג ֶשִּלי  ג ָהָאִביב -חַּ !חַּ



ֶקר בֹּ ָהָאִביב בַּ

ָעֵיףְקָצת 

ִיםהּוא ִהִביט ֶאל  ָשמַּ -הַּ

!?ֶשל       ִטפֹות, ָמה מּוָזר

,ֵסֶדר-ִאיָכֶזה -ְבִניָסן 

ט ְכָבר                !עֹוד ְמעַּ

ָמאָשה ָקלּו  / ָהָאִביב  

,ָקם

,ּוְמנְֻמָנם

ִים מַּ

ֵסֶדר ֵליל הַּ

עכשיו לומדים



?ְכֶשָיֵשן עֹוד        

ד ָיבֹוא  ְפִליא,ֶהָחגְוֵכיצַּ ב , ְקָצת מַּ .ְבקֹולָחשַּ

ֶשֶלג  ,ְבֶחְרמֹוןְוהַּ

!?ְוָהרּוחַּ          

ִכיס הֹוִציא            ,ִמן הַּ

ְרִמיל ְוִעם  -ְצָבִעיםִעם תַּ

.ִחיש ָיָצא ֶאל             

ָפָרג הַּ

ּלֹון חַּ בַּ

ִמְכחֹול

ְסָלִעים הַּ



,ֵהִעירַרָקפֹות ַבָלאט 

ִרים ִלֵמד            ,ִצפֳּ

ןִהְשִכיב ֲעָנִנים -ִלישֹּ

ב ע         ְבָצהֹּ .ָצבַּ

ג סֹוף חַּ ,ֵהִגיחַּ סֹוף -ְכֶשהַּ

ס            ְגָליו ָפרַּ ,ְלרַּ

ש ְבקֹול  :ָחִביבְוָלחַּ

ג ֶשִּלי  ג            –חַּ !חַּ

ִשיר לַּ

ְביֹון סַּ

ָשִטיח

ָהָאִביב



עכשיו לומדים

ֶקר בֹּ ָהָאִביב בַּ

ָעֵיףְקָצת 

ִיםהּוא ִהִביט ֶאל  ָשמַּ -הַּ

!?ֶשל       ִטפֹות, ָמה מּוָזר

,ֵסֶדר-ִאיָכֶזה -ְבִניָסן 

ט ְכָבר                !עֹוד ְמעַּ

ָמאָשה ָקלּו / ָהָאִביב  

,ָקם

,ּוְמנְֻמָנם

ִים מַּ

ֵסֶדר ֵליל הַּ



ד ָיבֹוא  ְפִליא,ֶהָחגְוֵכיצַּ ב , ְקָצת מַּ .ְבקֹולָחשַּ
?ְכֶשָיֵשן עֹוד        

ֶשֶלג  ,ְבֶחְרמֹוןְוהַּ

!?ְוָהרּוחַּ          

ִכיס הֹוִציא            ,ִמן הַּ

ְרִמיל ְוִעם  -ְצָבִעיםִעם תַּ

.ִחיש ָיָצא ֶאל             

ָפָרג הַּ

ּלֹון חַּ בַּ

ִמְכחֹול

ְסָלִעים הַּ



עכשיו לומדים

ִים ִיםָשמַּ מַּ

ָפָרגָחג

ּלֹוןֶחְרמֹון חַּ

ְסָלִעיםְצָבִעים

ן ְביֹוןִלישֹּ סַּ

ָאִביב ָחִביב



ִתְרגּול

ִים ִיםָשמַּ מַּ

ָפָרגָחג

ּלֹוןֶחְרמֹון חַּ

ְסָלִעיםְצָבִעים

ן ְביֹוןִלישֹּ סַּ

ָאִביב ָחִביב



ִים ִיםָשמַּ מַּ ָפָרגָחג

ּלֹוןֶחְרמֹון חַּ

ְסָלִעיםְצָבִעים

ן ְביֹוןִלישֹּ סַּ

ָאִביב ָחִביב



מסיימים ומסכמים

ִשיר ִזיהּוי ֲחִריָזה בַּ

ִשיר ֶשהּוא ִסיּפּור  

ְקִריַאת ִמיִלים  



ממשיכם לתרגל

12 ִים מַּ

ָפָרג

ְביֹון סַּ

ּלֹון חַּ

ִים ָשמַּ

ָחג

ן ִלישֹּ

ֶחְרמֹון
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