
 שיעורים 4-כ-פתיחת השנההצעה ליחידת לימוד ל

  מדריכת לשון עולים ,עינת דהןמאת 
?v=BAUagghhHno&list=RDBAUaghttps://www.youtube.com/watch

 ghhHno&start_radio=1 קישור לשיר 

 עקיבא /יש בך הכול

 עקיבא תורגמן: לחן  תורגמןצורית ו עקיבא תורגמן: מילים

 

 ,ר את הסיפור שלךפ  אות לאות ס  

 .יש לך אחד יפה

 ,והחולשות שלךגם כל הכאבים 

 ,הפכו אותך אחד כזה

 ,שלא מפחד ליפול

 .שלא מפחד לגדול

 

 ,ן את הניגון שלךג  תו לתו נ  

 .יש לך אחד יפה

 ,תרקוד כאילו העולם שר בשבילך

 ,הנה הלב כבר מתרפא

 ,ורק אל תפחד ליפול

 .רק אל תפחד לגדול

 

 ,כל עוד לא הפסקת לחלום

 .חאתה מנצ

 ,כאילו אין מחר, לחיות היום

 .תחזיק רק להיום

 ,ל עוד לא הפסקת לחלוםכ

 !אתה מנצח

 ,תעוף הכי רחוק שאתה יכול

 !לויש בך הכ

 

 

 .צייר את הציור שלך ,קח מכחול

 .יש לך אחד יפה

 ,ואין שום דבר שיעצור אותך

 .תפליג לאן שרק תרצה

 .רק אל תפחד ליפול

 רק אל תפחד לגדול

https://www.youtube.com/watch?v=BAUagghhHno&list=RDBAUagghhHno&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=BAUagghhHno&list=RDBAUagghhHno&start_radio=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=23512&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=21053&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=22715&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=22715&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=22715&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=21053&lang=1


 חלק ההאזנה

לשיר יחד עם משמיעים את השיר מספר פעמים ומבקשים מהתלמידים לנסות 

 ההשמעה.

 בתום כל השמעה יש לבדוק מי הבין משהו ויכול לשתף את השאר.

 בפעם השלישית יש לחלק לתלמידים את המילים.

 קוראים יחד את מילות השיר ומדייקים את ההבנה.

 שוב להשמיע את השיר.

 אפשר לדבר על הקשר לסרטון.

 

 השיח/חלק הדיבור

 שיחה שבה כל אחד משתף בשאלות.התלמידים יושבים במעגל ומתקיימת 

זקות שלכם כבני אדם ו/או כתלמידים )עמדו ספרו מהן החולשות שלכם ומהן הח

 .חל''ש(  שורשל 'חולשה'לחז''ק ו 'זקהח'על הקשר השורשי בין 

 ?מה עוזר לכם להתגבר על החולשות

 ?זקותמה אתם יכולים לעשות עם הח

 ?ובאיזה אופן למי תוכלו לעזור ובמה 

 

 ניתן לענות על כל השאלות או רק על חלקן. - יבהחלק הכת

מילים ובו ספרו מהו החלום שלכם, האם אתם  100כתבו טקסט בן  .1

מה אתם צריכים לעשות כדי מדוע? חושבים שתוכלו להגשים אותו? 

 להגשים אותו?

וענו על המטלה הבאה. לכל אחד יש בחיים מילים  100כתבו טקסט בן  .2

קושי, הרגל או מנהג שקשה לנו להתגבר עליו. חשבו על קושי כזה, מהו 

הקושי? מדוע קשה לך להתגבר עליו? מה יעזור לך להצליח להתגבר על 

 הקושי?

 ...'', יש לך אחד יפהאת הציור שלך '/ציירמכחול,  '/''קח .3

מה היה ? את עצמך, או את סיפור חייך ת/מצייר , כיצד הייתת/צייר אילו היית

 .את הפרטים '/תאר ?מצויר בציור הזה

 .כםלצייר את הציור בעצמ ונסמילים,  100טקסט בן כתבו 

 



 לשוני החלק ה

 :המורה יסביר את מהותם של חלקי הדיבור הבאים

ועל כחלק ממערכת הפועל, מילות יחס ומילות פפועל ושם תואר, עצם, שם שם 

 קישור.

 

 חלקי הדיבור

 מלאו את הטבלה לפי הכותרות!ו ,קראו או הקשיבו לשיר .1

 

בכל  פעלים שמות עצם
 הזמנים/הדרכים

 שמות תואר
 (יש מעט מאוד)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 !מיינו את הפעלים לפי זמנים .2



א רק את הטבלה מתקשים למל תוכלו לבקש מתלמידים הערה למורה:) 

א את למל - קשים פחותבסעיף הקודם, מתלמידים מתש, הראשונה

 ההרחבה ליתר הגופים, ולתלמידיםשבטבלה ללא  הזמניםהטבלה לפי 

רצוי לשמור , בדומה לדוגמה, להשלים את יתר הזמנים -מתקדמים יותר 

 (!ףעל הגו

פועל  שם פועל
 בעבר

פועל 
 בעתיד

פועל  פועל בהווה
 בציווי

ר מספר יספר סיפר לספר פ   ס 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

  !בטבלההעתיקו את שמות העצם שכתבתם  .3

, ואם הם ו לידם את צורת הריבוי שלהםבצורת היחיד, כתבהשמות הם אם 

 !בצורת הרבים, כתבו את צורת היחיד שלהם

 רבים יחיד

 סיפורים סיפור

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  

  

  




