
דף	כתיבה	לכיתה	ג׳	
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© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

שם התלמיד/ה:                                                                     התאריך:                                         הכיתה:                                       

בס"ד

 יְִציָרה  ֶׁשָמְצָאה ֵחן ְּבֵעינַי: ָמָׁשל,
ִסּפּור אֹו ַמֲעִׂשיָה 

ַּבֲחרּו ְּבַאַחת ַהיְצִירֹות ֶׁשלְַמְדֶתם, ֶׁשָמצְָאה ֵחן ְּבֵעינֵיכֶם ִּבְמיּוָחד. ּכְִתבּו ֶאת ָמה 
ֶׁשָקָרה ַּביְצִיָרה, וְכְִתבּו גַם ָמה ָמצָא ֵחן ְּבֵעינֵיכֶם. תּוכְלּו גַם לִכְתֹוב ַעל ֵחלֶק 

ַּביְצִיָרה ֶׁשֲאַהְבֶתם ִּבְמיּוָחד וְַעל ְדמּות ֶׁשֲאַהְבֶתם.
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בס"דבס"ד

 ַחגִים ּוזְַמנִים לְָׂשׂשֹון: 
ּכֹוְתִבים ֵמיָדע ַעל ַחג 

 לַָאֲחרֹונָה לַָמְדנּו ַעל ַחג                             . 
 ּכְִתבּו ֵמיָדע ֶׁשיָדּוַע לָכֶם ַעל ַהַחג ַהזֶה ִמתֹוְך ָמה ֶׁשלַָמְדנּו 

 ּבַּכִיָתה, לְָמָׁשל: ַמדּוַע חֹוגְגִים ֶאת ַהַחג, מֹוֵעד ַהַחג, ֵתאּור ִמצוְֹות ַהַחג ּוִמנְֲהגֵי ַהַחג. 
תּוכְלּו לְהֹוִסיף גַם עּוְבדֹות ֶׁשיְדּועֹות לָכֶם ַעל ַהַחג ִמָׁשנִים קֹוְדמֹות אֹו ִמְמקֹורֹות 

ֲאֵחִרים. ּכְֶׁשַאֶתם ּכֹוְתִבים, ִחְׁשבּו ֵאיְך ְתַסּפְרּו ַעל ַהַחג לְִמי ֶׁשֵאינֹו ַמּכִיר אֹותֹו.
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בס"דבס"ד

ְמַׁשְתִפים ַּבֲחוָיֹות ִמְקִריַאת ֵסֶפר
 ּכְִתבּו ַעל ֵספֶר ֶׁשְקָראֶתם, ֶׁשָמצָא ֵחן ְּבֵעינֵיכֶם וְֶׁשִתְרצּו 

לְַׁשֵתף יְלִָדים ֲאֵחִרים ַּבֲחוָיַת ַהְקִריָאה ֶׁשלָכֶם. 
 ּכְִתבּו ַעל ָמה ְמסּוּפָר ַּבֵספֶר ּוָמה ָמצָא ֵחן ְּבֵעינֵיכֶם.

ּתּוכְלּו לִכְתֹוב ַעל ָמה ֶׁשֲאַהְבֶּתם ִּבְמיּוָחד ַּבֵספֶר, ַעל ְדמּות ֶׁשֲאַהְבֶתם, וְגַם ָמה ָהיָה 
ְמַרֵתק, ַמצְִחיק, ַמפְִתיַע אֹו ָעצּוב ַּבֵספֶר. 

תּוכְלּו גַם לִכְתֹוב ַעל ָמה ֶׁשּפָחֹות ֲאַהְבֶתם ַּבֵספֶר.
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 ַמֶׁשהּו ְמיּוָחד ֶׁשֲאנִי רֹוצה לְַסֵּפר
ַעל ַעְצִמי 

ּכְִתבּו ַעל ַמֶׁשהּו ְמיּוָחד ֶׁשַאֶתם רֹוצִים לְַסּפֵר ַעל ַעצְְמכֶם, אֹו ַעל ִמְקֶרה ְמיּוָחד ֶׁשָקָרה 
לָכֶם ַּבזְַמן ָהַאֲחרֹון, אֹו ַעל ִמְקֶרה ֶׁשזָכּור לָכֶם ִמיַלְדּוְתכֶם. ִהנֵה ּכַׇמה ַרְעיֹונֹות: 

❖ ַמֶׁשהּו ֶׁשָקָרה לִי ּכְֶׁשָהיִיִתי ָקָטן אֹו ּכְֶׁשָהיִיִתי ְקַטנָה.
❖ ַמֶׁשהּו ְמַענְיֵין ֶׁשהֹוַרי ִסּפְרּו לִי ַעל ַעצְִמי.

❖ ִמְקֶרה ּכָלְֶׁשהּו ֶׁשָקָרה לִי, ִמְקֶרה ַמצְִחיק, ְמַׂשֵמַח, ַמפְִחיד אֹו ָעצּוב.
❖ ַמֶׁשהּו ֶׁשָקָרה לִי ַּבַּביִת, ְּבֵבית ַהֵספֶר, ְּבחּופְָׁשה, ְּבַׁשָּבת אֹו ַאַחר ַהצֹוֳהַריִם. 
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כותרת:

בס"ד

ִסּפּור לְִפי ְתמּונָה 

ַדְמיְנּו ֶׁשְתמּונָה זֹו ִהיא ֵחלֶק ִמִסּפּור. ִהְתּבֹונְנּו ַּבְתמּונָה 
 וְִחְׁשבּו ָמה קֹוֶרה ָּבה ּוַמהּו ַהִסּפּור ֶׁשֶאפְָׁשר לְַסּפֵר לְפִיָה.

 ַדְמיְנּו ָמה ָקָרה לִפְנֵי ָמה ֶׁשְמתֹוָאר ַּבְתמּונָה ּוָמה יְִקֶרה ַאֲחֵרי ָמה ֶׁשְמתֹוָאר ָּבה. 
ּכְִתבּו ֶאת ַהִסּפּור ֶׁשלָכֶם ּוְתנּו לֹו ּכֹוֶתֶרת.

Wikiart.org :מתוך ©Jacek Yerka, Autum, www.yerka.pl :תמונה
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ִסּפּור לְִפי ְתמּונָה
 ַדְמיְנּו ֶׁשְתמּונָה זו ִהיא ֵחלֶק ִמִסּפּור. 

 ִהְתּבֹונְנּו ַּבְתמּונָה וְִחְׁשבּו ָמה קֹוֶרה ָּבה ּוַמהּו ַהִסּפּור 
 ֶׁשֶאפְָׁשר לְַסּפֵר לְפִיָה.

ַדְמיְנּו ָמה ָקָרה לִפְנֵי ָמה ֶׁשְמתֹוָאר ַּבְתמּונָה, ּוָמה יְִקֶרה ַאֲחֵרי ָמה ֶׁשְמתֹוָאר ָּבה.
ּכְִתבּו ֶאת ַהִסּפּור ֶׁשלָכֶם ּוְתנּו לֹו ּכֹוֶתֶרת.

https://www.pinterest.com/pin/2955555984630917/?mt=login  :קישור לתמונה

https://www.pinterest.com/pin/2955555984630917/?mt=login
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בס"ד

ִסּפּור לְִפי ּכֹוֶתֶרת 
לִפְנֵיכֶם ּכֹוֶתֶרת לְִסּפּור ִדְמיֹונִי. ֵאיזֶה ִסּפּור ְמעֹוֶרֶרת 

ַהּכֹוֶתֶרת ְּבִדְמיֹונְכֶם? ּכְִתבּו ֶאת ַהִסּפּור ֶׁשלָכֶם.

לּו ָהיָה לִי ָׁשִטיַח ְמעֹוֵפף
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בס"ד

שם התלמיד/ה:                                                                     התאריך:                                         הכיתה:                                       

ִסּפּור לְִפי ּכֹוֶתֶרת 
 לִפְנֵיכֶם ּכֹוֶתֶרת לְִסּפּור ִדְמיֹונִי. ֵאיזֶה ִסּפּור ְמעֹוֶרֶרת 

ַהּכֹוֶתֶרת ְּבִדְמיֹונְכֶם? ּכְִתבּו ֶאת ַהִסּפּור ֶׁשלָכֶם.

ֲחֵבִרים טֹוִבים
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בס"ד

ִסּפּור לְִפי ּכֹוֶתֶרת 
לִפְנֵיכֶם ּכֹוֶתֶרת לְִסּפּור ִדְמיֹונִי. ֵאיזֶה ִסּפּור ְמעֹוֶרֶרת 

ַהּכֹוֶתֶרת ְּבִדְמיֹונְכֶם? ּכְִתבּו ֶאת ַהִסּפּור ֶׁשלָכֶם.

ַהַהְפָתָעה
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בס"ד

ּכֹוְתִבים ֵמיָדע ַעל ַמיִם  
 "ִאי ֶאפְָׁשר לֹו לָעֹולָם לְֹלא ַמיִם", ָאְמרּו ֲחכֵָמינּו זִכְרֹונָם 

לְִבָרכָה. ּכְִתבּו לְָחֵבר, ֶׁשֹלא לַָמד ַעל ַהנֹוֵׂשא,
ַמדּוַע ֲחׁשּוִבים ַהַמיִם לָעֹולָם, לָָאָדם וְלִיצּוִרים ַחיִים ֲאֵחִרים.

תּוכְלּו גַם לְַהְסִּביר ָמֵהן ְּתכּונֹות ַהַמיִם.
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