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?ָמה ִנְלָמד ַהיֹום

ִביָבה ֶשָלנּו  סְּ ִזיהּוי ִמִלים בַּ

ת ִמִלים ִתיבַּ ִריָאה ּוכְּ קְּ

ָפִטים   ת ִמשְּ ִתיבַּ כְּ

ת ִשיר ִריאַּ קְּ



?ָמה ְלַהִביא לִשיעּור

1

ִים ָפרַּ ִמסְּ 2

3

4

ִעָפרֹון

ָסה ֻקפְּ

ָטָנה קְּ
ָבִנים  2 ִפים לְּ דַּ

ֶבֶרת5 חְּ מַּ



...ִלְפֵני שַמְתִחיִלים



ח"הוצאת מט–קוראים עם קסם : מתוך

ֵכיף ִחיִלים בְּ ַמתְּ



ֵאלּו ִמיִלים
חֹוב רְּ ?ֵיש בַּ





ִתְרגּול





ִפיָצה

ִתְרגּול

תּות

פּוִזים תַּ

זֹור מְּ רַּ

ח ֶקרַּ

ָלִדים יְּ



ח"הוצאת מט–קוראים עם קסם : מתוך



ִתְרגּול

ׂשּו ַבַבִית  ם  5ַחפְּ ֲעֵליהֶׁ ֲחָפִצים שֶׁ
תּובֹות ִמִלים .כְּ

ַיד ַהָמָסְך ַהִניחּו לְּ .  ֵהִביאּו אֹוָתם וְּ



ִתְרגּול





?ָמה למְדנּו

ָקָראנּו ִשיר

ִביָבה סְּ נּו ִמִלים ֵמהַּ פְּ ָאסַּ

נּו ִמִלים בְּ ָכתַּ ָקָראנּו וְּ

ָפִטים   ת ִמשְּ ִתיבַּ כְּ



ֹדב פו הַּ

מֹונֹופֹול

ִפיָצה

תּות

פּוִזים תַּ

זֹור מְּ רַּ

ח ֶקרַּ

ָלִדים יְּ

ָמָרק

עֹוף

בֹון בסַּ ָחלַּ



ֹדב פו הַּ

מֹונֹופֹול

ִפיָצה

תּות

פּוִזים תַּ

זֹור מְּ רַּ

ח ֶקרַּ

ָלִדים יְּ

ָמָרק

עֹוף

בֹון בסַּ ָחלַּ



חֹוב רְּ ִליבַּ שֶׁ ָרִאיִתי

ִתְרגּול

זֹור מְּ רַּ

זֹור מְּ .ָחָדשרַּ



ֹדב פּו הַּ ִפיָצה

תּות

פּוִזים תַּ

ח ֶקרַּ

ָלִדים יְּ

ָמָרק

עֹוף

בֹון בסַּ ָחלַּ

זֹור מְּ רַּ

מֹונֹופֹול



חֹוֶרף ָבאבַּ ק  ִליֵהִכיןאַּ . עֹוףָמרַּ

ִתְרגּול

עֹוף

ם  עַּ טַּ בְּ



?ָמה למְדנּו

ִביָבה סְּ נּו ִמִלים ֵמהַּ פְּ ָאסַּ

נּו ִמִלים בְּ ָכתַּ ָקָראנּו וְּ

ִמִלים ם הַּ ָפִטים עַּ נּו ִמשְּ בְּ ָכתַּ

ָקָראנּו ִשיר



ֵגל ַתרְּ ִשיִכים לְּ ַממְּ

ִשיָמה  1מְּ

יָמה  שַּ 2מְּ

תִמִלים 4ָבֲחרּו  סַּ ִמִלים ֶשָלֶכםִמֻקפְּ .  הַּ

ִפי ֵסֶדר א רּו לְּ דְּ סַּ אּו אֹוָתן וְּ .ב-ִקרְּ

ָכל ִמיָלה, אֹו ִאים לְּ תְּ ָפט מַּ בּו ִמשְּ .ִכתְּ

תּובֹות   ֶתם ֲחָפִצים ֶשֲעֵליֶהם כְּ פְּ ִשיעּור ֲאסַּ ְך הַּ ֲהלַּ מַּ בְּ

.  ִמִלים

ִהים זַּ ֶתם מְּ .  ִמתֹוָכם ָבֲחרּו ִמיָלה ֶשאַּ

הֹוִסיפּו  ִטיִסָיה וְּ רְּ כַּ ֲעִתיקּו אֹוָתה לְּ תהַּ סַּ ֻקפְּ ִמִליםלְּ .הַּ
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