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ה' ּבֹוֵרא ֶאת ַהּצֹוֵמַח
סּוִקים יא-יג ֶרק א ּפְ ּפֶ

א ֤ ְדׁשֵ ֽ ים ּתַ אֶמר ֱא-לִֹה֗ ַוּיֹ֣ יא 
א ׁשֶ ֗ ֶר֙ץ ּדֶ ָהָא֨

ַרע  יַע ֶז֔ ב ַמְזִר֣ ׂשֶ ֵע֚
ִר֙י ְלִמי֔נֹו  ה ּפְ ׂשֶ י ֹע֤ ִר֞ ֵע֣ץ ּפְ

ֶרץ  ר ַזְרעֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑ ֥ ֲאׁשֶ
ן׃  ַוְֽיִהי־ֵכֽ

ֶרץ  א ָהָא֜ ַוּתֹוֵצ֨ יב 
הּו ַר֙ע ְלִמיֵנ֔ יַע ֶז֨ ב ַמְזִר֤ א ֵעׂ֣שֶ ׁשֶ ֠ ּדֶ

י  ִר֛ ה־ּפְ ׂשֶ ְוֵע֧ץ ֹעֽ
ר ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑הּו  ֥ ֲאׁשֶ
י־ֽטֹוב׃ ים ּכִ ְרא ֱא-לִֹה֖ ֥ ַוּיַ

י׃ ֽ ִליׁשִ ֶקר ֥יֹום ׁשְ ֶרב ַוְֽיִהי־ֹב֖ ַוְֽיִהי־ֶע֥ יג 
ה' ברא עושר גדול של צמחים בעולם. כל צמח מתחיל את דרכו מזרע, והוא גם מצמיח זרעים חדשים. 

צבעו בירוק את המילים בהן מופיע השורש ז.ר.ע.   

יחידה 5

מדף המדבקות: 
א. ה' ברא עבורנו שני סוגים של צמחים: 

עשבים ]בעלי גבעול גמיש ושביר, הצומחים מחדש מדי שנה[   
ועצים ]בעלי גזע חזק, הממשיכים בצמיחתם לאורך שנים[.  

הדביקו תמונה של צמחים חד-שנתיים ליד השורה שבה מופיעה המילה עשב,   
ותמונה של עץ ליד השורה שבה מופיעה המילה עץ.  

ב. הדביקו את מחזור החיים של הצמח מול המילים מזריע זרע למינהו )בפסוק י"ב(.

יֹום

ג'
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ביום השלישי ברא ה' ביום צמחים רבים ומגוונים העוזרים לנו ומשמחים אותנו מאוד. 
ציירו שיחים ועצים על היבשה. 

הקיפו בכתום צמחים שעל אכילתם מברכים "בורא פרי האדמה"
ובצבע ירוק עצים שעל פירותיהם "מברכים בורא פרי העץ". 
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ת  ּבָ ּ ׁש ֶאת ַהַשׁ ִביִעי: ה' ְמַקֵדּ יֹום ַהׁשְּ
סּוִקים א-ג )רצוי לקרוא בקצב אטי ונינוח.( ֶרק ב ּפְ ּפֶ

ּו  ַוְיֻכּל֛ א  
ם:  ֶרץ ְוָכל-ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ַמ֥ ָ ַהׁשּ

י  ִביִע֔ ְ ֹום ַהׁשּ ּי֣ ַוְיַכ֤ל ֱא-לִֹהי֙ם ּבַ ב  
ה  ֑ ר ָעׂשָ ֣ ֹו ֲאׁשֶ ְמַלאְכּת֖

י  ִביִע֔ ְ ֹום ַהׁשּ ּי֣ ּבֹ֙ת ּבַ ׁשְ ַוּיִ
ה:  ֽ ר ָעׂשָ ֥ ֹו ֲאׁשֶ ל-ְמַלאְכּת֖ ִמּכָ

י  ִביִע֔ ְ ֶרְך ֱא-לִֹהי֙ם ֶאת-֣יֹום ַהׁשּ ַוְיָב֤ ג  
ׁש ֹא֑תֹו  ֖ ַוְיַקּדֵ

ֹו  ל-ְמַלאְכּת֔ ַב֙ת ִמּכָ י ֤בֹו ׁשָ ֣ ּכִ
ֹות:  ים ַלֲעׂשֽ א ֱא-לִֹה֖ ָר֥ ר-ּבָ ֲאׁשֶ

יחידה 12

השבת היא היום המקודש והמבורך - 
ביום זה שבת ה' ממלאכתו. 

הדגישו את המילים שבהן השורש ש.ב.ת.

צבעו בצהוב את היום המקודש

תוהדגבא בָּ שַׁ

ת ּבָ ׁשַ
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ׁש ת קֶֹדּ ּבַ ַשׁ

כולנו אוהבים את השבת ומתכוננים לקראתה.
ערכו את השולחן לכבוד שבת: 

מדף המדבקות הדביקו:
• יין וגביע.	
• חלות.	

ציירו:
• פרחים באגרטל.	
• צלחות, כוסות, סכו"ם.	

במה עוד אתם אוהבים לכבד את השבת? הוסיפו זאת לציור.
הכל מוכן?

הגיע הזמן? 
הדליקו את נרות השבת!


