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ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

- ב    א לכילארשי תולארשי ת מוזיקה שיעורי

     : אביב  שבא יודעי ביבא אבש ם איך השיעור נושא

  : עקיבא  מיטל המורה ע ביבא אבש ם

   ,  ,  , ועיפרון   סיר מכסןורפיעו ריס ה פןורפיעו ריס הסכמ ,קןורפיעו ריס הסכמ ,ק בןורפיעו ריס הסכמ ,קבוןורפיעו ריס הסכמ ,ק בכוס ןורפיעו ריס הצטיידו נןורפיעו ריס הסכמ ,קקפ ,קובקב ,סוכב ודייטצה א
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מּוִסיָקִלי  ִחּמּו ביבא אבש ם
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-.     " ּדֹור  "    ֶּב.רֹוּד ן ָּדלארשי ְתָּיה ֶׁשל ָאִביב ְׁשָבא יֹוְדִעי ביבא אבש ם ֵאי.רֹוּד ןֶּב הָּיְתָּד לֶׁש "ביִבָא אָבְׁש םיִעְדֹוי ְך ַלִּׁשיר ַנֲאִזי.רֹוּד ן

-. ֶהָאִביב          ּבֹוא ַעל ָלנּו ְמַרְּמִזי ביבא אבש ם ַהִּׁשיר ְלֹאֶר.רֹוּד ןֶּב הָּיְתָּד לֶׁש "ביִבָא אָבְׁש םיִעְדֹוי ְך ֵארּוִעי ביבא אבש ם ֵאילּו ְנַגֶּלה

-. ִלְנִגיָנה   ִמְקָצִבי ביבא אבש ם ִנְלַמד

-. ַּבַּבִילארשי ת      ָלנּו ֶׁשֵּיׁש ֵּכִלי ביבא אבש ם ַעל ְנַנֵּג.רֹוּד ן

? ַהּיֹו?ם   ַנֲעֶׂשה ָמה
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 ? ַלִּׁשעּו ?ר   ְלָהִבי ?רּועִּׁשַל א ָמה
:2ַּבֲחרּו  ַהָּבִאי ביבא אבש ם   ֵמַהֵּכִלי ביבא אבש ם

- ִל  ַאֵחר       2ְּבנֹוָס-ִל ף ְּכלארשי ִתיָבה ְּכִלי אֹו ִעָּפרֹו.רֹוּד ן ְקחּו ַהֵּכִלי ביבא אבש ם
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בכי-ִל ף   מלארשי תחילי ביבא אבש ם
     /  /  / וחיבור  סקרנולארשי ת שיוצרלארשי ת קצרה שאלה סיפור לארשי תמונה סרטו.רֹוּד ן הוסיפו

לנושא.
 . יוצרי ביבא אבש ם     זכויולארשי ת על הקפידו אנא

... ְּבֵכי...ף  ַמְתִחיִלי?ם

?" ָאִביב                    "    ְׁשָב ?רּועִּׁשַל א יֹוְדִעי?ם  ?רּועִּׁשַל ֵאי?"ביִבָא אָבְׁש םיִעְדֹוי ְך

? ֶהָאִביב         ּבֹו ?רּועִּׁשַל א ַעל ָלנּו ְמ ?ַרְּמִזי?ם ַּבִּׁשי ?ר ָּגלּו ?רּועִּׁשַל ֵאילּו ?רּועִּׁשַל ֵא ?רּוִעי?ם
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ָאִביב    ְׁשָבא יֹוְדִעי ביבא אבש ם ?ֵאי.רֹוּד ןֶּב הָּיְתָּד לֶׁש "ביִבָא אָבְׁש םיִעְדֹוי ְך
ָסִביב   ָסִביב ִמְסַּתְּכִלי ביבא אבש ם

ֹּב ץ      עֹוד ֶׁשֵאי.רֹוּד ן רֹוִאי ביבא אבש ם ְוִא ביבא אבש ם
ַּבְּׁשִביִלי ביבא אבש ם

ַהְּמִעיִלי ביבא אבש ם    ֶׁשֶּנֶעְלמּו רֹוִאי ביבא אבש ם ְוִא ביבא אבש ם
ַחְרִצילארשי ת    ְוַג ביבא אבש ם ָּפָרג ְוִא ביבא אבש ם

ַאְרִצי    ִקְּׁשטּו ַהַחג ִלְכבֹוד
) יֹוְדִעי ביבא אבש ם  )  ָאז יֹוְדִעי ביבא אבש ם ָאז

) ָאִביב  )  ְׁשָבא ָאִביב ְׁשָבא
ָאִביב    ְׁשָבא יֹוְדִעי ביבא אבש ם .ָאז

ָאִביב    ְׁשָבא יֹוְדִעי ביבא אבש ם ?ֵאי.רֹוּד ןֶּב הָּיְתָּד לֶׁש "ביִבָא אָבְׁש םיִעְדֹוי ְך
ָסִביב   ָסִביב ִמְסַּתְּכִלי ביבא אבש ם

ֲחרּוצֹולארשי ת     ָיַדִי ביבא אבש ם ָהמֹו.רֹוּד ן רֹוִאי ביבא אבש ם ְוִא ביבא אבש ם
ַיִי.רֹוּד ן      ִע ביבא אבש ם ְּכֵבִדי ביבא אבש ם ָסִלי ביבא אבש ם נֹוְׂשאֹולארשי ת

ּוַמּצֹולארשי ת
ַרָּבה  "  ִׂשְמָחה ָׂשִרי ביבא אבש ם - "ְוִא ביבא אבש ם

"   , ָּבא  ֶּפַסח ִהִּגיַע "ָאִביב
) יֹוְדִעי ביבא אבש ם  )  ָאז יֹוְדִעי ביבא אבש ם ָאז

) ָאִביב  )  ְׁשָבא ָאִביב ְׁשָבא
ָאִביב    ְׁשָבא יֹוְדִעי ביבא אבש ם .ָאז

 ? ָאִביב    ְׁשָב ?רּועִּׁשַל א יֹוְדִעי?ם ּדֹו ?ר   ?רּועִּׁשַל ֵאי?"ביִבָא אָבְׁש םיִעְדֹוי ְך ֶּברֹוּד ן ָּדְתָּיה
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1ֵארּוַעִמְסַּפר  

ַּבְּׁשִביִלי?ם    ֹּבוםיִליִבְּׁשַּב ץ עֹוד  ?רּועִּׁשַל ֵאירֹוּד ן
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2ֵארּוַעִמְסַּפר  

ַהְּמִעיִלי?ם  ֶנֶעְלמּו



9

3ֵארּוַעִמְסַּפר  

ַא ?ְרִצי       ִקְּׁשטּו ֶהָחיִצְרַא ּוטְּׁשִק ג ִלְכבֹוד ַח ?ְרִצית ְויִצְרַא ּוטְּׁשִק ַג?ם ָּפ ?ָריִצְרַא ּוטְּׁשִק ג
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4ֵארּוַעִמְסַּפר  

ּוַמּצֹות         ַיִירֹוּד ן ִע?ם ְּכֵבִדי?ם ָסִלי?ם נֹוְׂש ?רּועִּׁשַל אֹות ֲח ?רּוצֹות ָיַדִי?ם ֲהמֹורֹוּד ן
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5ֵארּוַעִמְסַּפר  

ָּב ?רּועִּׁשַל א        ִהִּגיַעֶּפַסח ָאִביב ִׂשְמָחה ?ַרָּבה ָׂש ?ִרי?ם
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ַמְחָׁשָבה   ֶׁשל  ?ֶריִצְרַא ּוטְּׁשִק ַגע

    ,    , ּבֹו ?רּועִּׁשַל א   ַעל ְמ ?ַרְּמִזי?ם ַּבִּׁשי ?ר מֹוִפיִעי?ם ֶׁשֹּל ?רּועִּׁשַל א נֹוָסִפי?ם  ?רּועִּׁשַל ֵאילּו ?רּועִּׁשַל ֵא ?רּוִעי?ם
ֶהָאִביב?
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ֲח ?ָרִקי?ם   ַה ?ְרֵּבה ִנ ?ְר ?רּועִּׁשַל ֶאה

ַחִּמי?ם    ַנֲעָׂשה ָה ?רּועִּׁשַל ֲאִוי ?ר ֶמֶזיִצְרַא ּוטְּׁשִק ג

ָלָא ?ֶרםיִליִבְּׁשַּב ץ   ַמִּגיעֹות ִצּפֹו ?ִרי?ם

נֹוָסִפי?ם   ְצָמִחי?ם
ְמַלְבְלִבי?ם
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! ְנַנֵּג.רֹוּד ן  ּבֹואּו

ַהִּמְקָצִבי?ם      ְוִנְלַמד ?רּועִּׁשַל ֶאת ַלּלּוַחַּבִּכָּתה ַנֲעֹב ?ר
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ביחד   ננג.רֹוּד ן בואו

" אביב"    שבא יודעי ביבא אבש ם איך
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ְמַסְּכִמי ביבא אבש ם

:ָלַמְדנּו  ֶהָאִביב        ּבֹו ?רּועִּׁשַל א ַעל ָלנּו ְמ ?ַרְּמִזי?ם ַּבִּׁשי ?ר  ?רּועִּׁשַל ֵאילּו ?רּועִּׁשַל ֵא ?רּוִעי?ם

ַרָּבה    ִׂשְמָחה ַרָּבה  ִׂשְמָחה
ָּבא    ִהִּגיַעֶּפַסח ָאִביב

ַּבַּבִית         ָלנּו ֶׁשֵּיׁש ֵּכִלי?ם ַעל ְוִנַּגּנּו ?רּועִּׁשַל אֹוָת?ם ִמְקָצִבי?ם .ָלַמְדנּו

    : ַהַּמְלִחירֹוּד ן    ֶׁשל ָּגבֹוט ְּבֵׁש?ם ְיִצי ?ָרה ִע?ם ִהְתַחַּמְמנּו
.ֹּגוֵסק
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ַלְּמִׂשיָמה  ַמְמִׁשיִכי ביבא אבש ם

    , ְלַלֵּמד     ְיכֹוִלי?ם ַהִּמְקָצִבי?ם ?רּועִּׁשַל ַאֶּת?ם ְלַנֵּגרֹוּד ן ?רּועִּׁשַל ֶאת ֶׁשָּלַמְדנּו ְלַאַח ?ר
.    , ְּבַעְצְמֶכ?ם    ְלִהְת ?רּועִּׁשַל ַאֵּמרֹוּד ן ְלַנֵּגרֹוּד ן ?רּועִּׁשַל אֹו ַהַּבִית ִמְּבֵני ִמיֶׁשהּו

ְּבַהְצָלָחה  :(
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ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד
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