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-' -'ג    לכי-'ג תו-'ג ת עברי-'ג ת שיעור
'ד'

    : נורי-'ג ת  של שיר השיעור נוש תירונ לש ריש :רועישה א
זרחי

.   ,  ,  : וכ.ף   מזל-'ג עיפרו.ףכו גלזמ ,ן 'ד.ף ב הצטיי'דו נ תירונ לש ריש :רועישה א

   : יהודה  בהדוהי ן אוסנהדוהי ןב ת המורה עהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם



? לשיעור   להבי תירונ לש ריש :רועישה א מה




בכי.ף  מ-'ג תחיליףיכב ם



? יו'דעיףיכב ם    כבר מה תירונ לש ריש :רועישה אנחנו

בעזר ת    ני ת תרזעב לוכאל ן תרזעב לאכו תרזעב ל
מז תרזעב לג

בעזר ת     ני ת תרזעב לוכאל ן תרזעב לאכו תרזעב ל
כף



? יו'דעיףיכב ם    כבר מה תירונ לש ריש :רועישה אנחנו

בעזר ת    ני ת תרזעב לוכאל ן תרזעב לאכו תרזעב ל
מז תרזעב לג

בעזר ת     ני ת תרזעב לוכאל ן תרזעב לאכו תרזעב ל
כף

שניצל
פיצה
סטייק
חביהדוהי ןב תה



? יו'דעיףיכב ם    כבר מה תירונ לש ריש :רועישה אנחנו

בעזר ת    ני ת תרזעב לוכאל ן תרזעב לאכו תרזעב ל
מז תרזעב לג

בעזר ת     ני ת תרזעב לוכאל ן תרזעב לאכו תרזעב ל
כף

שניצל
פיצה
סטייק
חביהדוהי ןב תה

מעדניהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם
מרק
גלידה
פודינג



? היוףיכב ם   נלמ'ד מה

•. שלהףיכב ם    –    והשימוש המר תירונ לש ריש :רועישה אה והכ.ף המזל-'ג נ-'ג ת תירונ לש ריש :רועישה אר תירונ לש ריש :רועישה א-'ג ת
•. ממנו      שעוליףיכב ם ברעיונו-'ג ת ונעסו.ונממ םילועש תונויערב ק שיר נ.ונממ םילועש תונויערב קר תירונ לש ריש :רועישה א
•. בשיר     וה'דימוי המטפורה נזהה תירונ לש ריש :רועישה א-'ג ת
•. יציר-'ג תי-'ג ת      כ-'ג תיבה ונכ-'ג תוב המסר על נחשוב



? יו'דעיףיכב ם    כבר מה תירונ לש ריש :רועישה אנחנו

באבטיח  אישחיטבאב ה

אוחיטבאב הב תרזעב לשרו ק    אני
ברחוב

פמפ תרזעב לחיטבאב ה חיטבאב הציפור

בי תרזעב לי

מז תרזעב לג   י תרזעב לדחיטבאב ה
כף  וי תרזעב לדחיטבאב ה



בכי.ף   מ-'ג תחיליףיכב ם

? שתיי?ם:         א?םייתש ו אחת ילד?םייתש וא תחא ה על בשי?םייתש וא תחא הדלי לע ר מד?םייתש וב?םייתש וא תחא הדלי לע ר ?םייתש וא תחא הא?ם שע?םייתש וא תחא הדלי לע ר?םייתש ו



לומ'דיףיכב ם  עכשיו



לומ'דיףיכב ם  עכשיו



-'ג תר-'גיל

ילדה         של לההדוהי ןב תנהגוהדוהי ןב תה המהדוהי ןב תאימוהדוהי ןב ת מיליהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם והוסיפו כ הדלי לש התוגהנתהל תומיאתמה םילימ ופיסוהו ף ציירו
כ הדלי לש התוגהנתהל תומיאתמה םילימ ופיסוהו ף.




-'ג תוצריףיכב ם



לומ'דיףיכב ם  עכשיו

תכ?םייתש ונ?םייתש וא תחא ה –       מטפ?םייתש ו?םייתש וא תחא הדלי לע ר?םייתש וא תחא ה בעז?םייתש וא תחא הדלי לע רת אחד דב?םייתש וא תחא הדלי לע ר של תיא?םייתש ו?םייתש וא תחא הדלי לע ר

.  , דימ?םייתש וי   אח?םייתש וא תחא הדלי לע ר דב?םייתש וא תחא הדלי לע ר של

בעז?םייתש וא תחא הדלי לע רת         בשי?םייתש וא תחא הדלי לע ר ?םייתש וא תחא הילד?םייתש וא תחא ה את תיא?םייתש וא תחא הדלי לע ר?םייתש וא תחא ה ז?םייתש וא תחא הדלי לע רחי נ?םייתש ו?םייתש וא תחא הדלי לע רית ?םייתש וא תחא המש?םייתש ו?םייתש וא תחא הדלי לע ר?םייתש וא תחא הדלי לע רת

 . מזל .ג   -      כמ?םייתש ו ד?םייתש וק?םייתש וא תחא הדלי לע רת ילד?םייתש וא תחא ה ?םייתש וא תחא היא מזל .ג של תכ?םייתש ונ?םייתש וא תחא ה



לומ'דיףיכב ם  עכשיו

מעליבהמעליבה

מנומסהדוהי ןב תמנומסהדוהי ןב ת

מציקהמציקה

נעימהנעימה

ממושמעהדוהי ןב תממושמעהדוהי ןב ת

מהדוהי ןב תווכחהדוהי ןב תמהדוהי ןב תווכחהדוהי ןב ת

מהדוהי ןב תחצפהדוהי ןב תמהדוהי ןב תחצפהדוהי ןב ת

דבר     כל עהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם מסכימה
שאומריהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם

דבר     כל עהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם מסכימה
שאומריהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם



לומ'דיףיכב ם  עכשיו

מעליבהמעליבה

מנומסהדוהי ןב תמנומסהדוהי ןב ת

מציקהמציקה

נעימהנעימה

מהדוהי ןב תווכחהדוהי ןב תמהדוהי ןב תווכחהדוהי ןב ת

ממושמעהדוהי ןב תממושמעהדוהי ןב ת

מהדוהי ןב תחצפהדוהי ןב תמהדוהי ןב תחצפהדוהי ןב ת

דבר     כל עהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם מסכימה
שאומריהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם

דבר     כל עהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם מסכימה
שאומריהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם



לומ'דיףיכב ם  עכשיו



כ.ף  יל'דה

? עכשיו     מר-'גישה כ.ף יל'דה מה
 . היל'דה     של הר-'גשו-'ג ת בחרו תירונ לש ריש :רועישה א-'ג ת

שמחהאמיצה

כועסהדוהי ןב ת

מאושר
הדוהי ןב ת

מהדוהי ןב תוסכל
הדוהי ןב ת

עצובה ???




מסכמיףיכב ם



ומסכמיףיכב ם  מסיימיףיכב ם

'דומיףיכב ם         יהיו בחברה ה תירונ לש ריש :רועישה אנשיףיכב ם שכל טוב זה ה תירונ לש ריש :רועישה אףיכב ם
מ תירונ לש ריש :רועישה או'ד?
מ'דוע?

לו            יש -'גףיכב ם תירונ לש ריש :רועישה אףיכב ם כל תירונ לש ריש :רועישה אח'ד של הייחו'דיו-'ג ת להכיל תירונ לש ריש :רועישה א-'ג ת חשוב
. מ.ונממ םילועש תונויערב קבליףיכב ם    פחו-'ג ת ש תירונ לש ריש :רועישה אנחנו -'ג תכונו-'ג ת



ל-'ג תר-'גל  ממשיכיףיכב ם

: מספ?םייתש וא תחא הדלי לע רת   מזל .ג ?םייתש וא תחא הילד?םייתש וא תחא ה
." כ."ף"     לילד?םייתש וא תחא ה א?םייתש ותי ?םייתש וא תחא הפכ?םייתש ו כ."ףכ הדליל יתוא וכפה ך

 .    , משלכףיכב ם    סיפור וכ-'ג תבו זה פ-'ג תיחה משפט המשיכו
. להנ תירונ לש ריש :רועישה א-'ג תכףיכב ם      ומזל-'ג כ.ף של ציוריףיכב ם הוסיפו




ישראל  מדינלארשי ת
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שצפיהדוהי ןב תהדוהי ןב תנסוא :הרומה ם   הדוהי ןב תודה
בשידור

מטח      ע״י החינוחטמ י״ע ך משרד עבור הופק
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