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© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

שם התלמיד/ה:                                                                     התאריך:                                         הכיתה:                                       

בס"ד

 יְִציָרה שמצאה חן ְּבֵעינַי: ָמָׁשל,
סיפור או ַמֲעִׂשיָה 

ַּבֲחרּו באחת ַהיְצִירֹות שלמדתם, שמצאה חן בעיניכם במיוחד. ּכְִתבּו את מה 
שקרה ביצירה, וכתבו גם מה מצא חן ְּבֵעינֵיכֶם. ּתּוכְלּו גם לִכְתֹוב על חלק 

ביצירה שאהבתם ִּבְמיּוָחד ועל ְדמּות שאהבתם.
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© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך 

שם התלמיד/ה:                                                                     התאריך:                                         הכיתה:                                       

בס"ד

 ַחגִים ּוזְַמנִים לְָׂשׂשֹון: 
ּכֹוְתִבים ֵמיָדע ַעל ַחג 

 לַָאֲחרֹונָה למדנו על ַחג                             . 
 ּכְִתבּו ֵמיָדע שידוע לכם על החג הזה מתוך מה שלמדנו 

 בכיתה, למשל: מדוע חוגגים את החג, מֹוֵעד החג, ֵתאּור מצוות החג ּוִמנְֲהגֵי החג. 
תּוכְלּו להוסיף גם עּוְבדֹות שידועות לכם על החג משנים קודמות או ִמְמקֹורֹות 

אחרים. כשאתם כותבים, ִחְׁשבּו איך תספרו על החג למי שאינו מכיר אֹותֹו.
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שם התלמיד/ה:                                                                     התאריך:                                         הכיתה:                                       

בס"ד

ְמַׁשְתִפים ַּבֲחוָיֹות מקריאת ֵסֶפר
 ּכְִתבּו על ספר שקראתם, שמצא חן בעיניכם ושתרצו 

 לשתף ילדים אחרים ַּבֲחוָיַת הקריאה שלכם. 
 כתבו על מה ְמסּוּפָר בספר ּוָמה מצא חן ְּבֵעינֵיכֶם. 

ּתּוכְלּו לכתוב על מה שאהבתם במיוחד בספר, על ְדמּות שאהבתם, וגם מה היה 
 ְמַרֵתק, מצחיק, ַמפְִתיַע או עצוב בספר. 

תוכלו גם לכתוב על מה שפחות אהבתם בספר.
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שם התלמיד/ה:                                                                     התאריך:                                         הכיתה:                                       

בס"ד

 ָדָבר ֶׁשָהיִיִתי רוצה לְַׁשנֹות
בסביבה שלי

ִחְׁשבּו על דבר שמפריע לכם בסביבה שאתם ַחיִים בה )בית הספר, ַהיִׁשּוב שאתם 
ִמְתגֹוְרִרים בו, המדינה(. חשבו מה ֱהיִיֶתם רוצים לשנות בסביבה כי הוא מפריע 

לכם או לקרובים אליכם, ִמׁשּום שהוא לא הֹוגֵן, מסוכן, לא ְּבִטיחּוִתי, לא בריאותי, 
 או ַמפְלֶה מישהו לרעה. 

ּכְִתבּו מהו הדבר שהייתם רוצים לשנות, ָּתֲארּו אותו, וכתבו במי הדבר פוגע ואיך.
הסבירו מדוע אתם חושבים שצריך לשנות אותו, ותארו מה אתם ַמְמלִיצִים 

לעשות כדי לשנות את הדבר.
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בס"ד

 ַמֶׁשהּו ְמיּוָחד שאני רוצה לְַסֵּפר
על עצמי 

 ּכְִתבּו על משהו מיוחד שאתם רוצים לספר על עצמכם, או על ִמְקֶרה ְמיּוָחד
שקרה לכם בזמן האחרון, או על מקרה ֶׁשזָכּור לכם ִמיַלְדּוְתכֶם. הנה כמה ַרְעיֹונֹות: 

 ❖ ַמֶׁשהּו ֶׁשָקָרה לי ּכְֶׁשָהיִיִתי קטן או כשהייתי קטנה.
 ❖ משהו ְמַענְיֵין ֶׁשהֹוַרי סיפרו לי על עצמי.

 ❖ ִמְקֶרה ּכָלְֶׁשהּו שקרה לי, מקרה מצחיק, משמח, מפחיד או עצוב.
❖ משהו שקרה לי בבית, בבית הספר, בחופשה, בשבת או אחר ַהצֹוֳהַריִם.
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כותרת:

בס"ד

סיפור לְִפי תמונה

ַדְמיְנּו ֶׁשתמונה זו היא חלק מסיפור. ִהְתּבֹונְנּו בתמונה 
 וְִחְׁשבּו מה קֹוֶרה בה, ּוַמהּו הסיפור שאפשר לספר לְפִיָה. 

ַדְמיְנּו מה ָקָרה לִפְנֵי מה ֶׁשְמתֹוָאר בתמונה, ומה יְִקֶרה ַאֲחֵרי מה שמתואר בה. 
ּכְִתבּו את הסיפור שלכם ּוְתנּו לו ּכֹוֶתֶרת.

Wikiart.org :מתוך ©Jacek Yerka, Autumn, www.yerka.pl :תמונה
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בס"ד

סיפור לְִפי תמונה
 ַדְמיְנּו ֶׁשתמונה זו ִהיא חלק מסיפור. 

 ִהְתּבֹונְנּו בתמונה וְִחְׁשבּו מה קֹוֶרה בה, ּוַמהּו הסיפור 
 שאפשר לספר לְפִיָה. 

ַדְמיְנּו מה ָקָרה לִפְנֵי מה ֶׁשְמתֹוָאר בתמונה, ומה יְִקֶרה ַאֲחֵרי מה שמתואר בה. 
ּכְִתבּו את הסיפור שלכם ּוְתנּו לו ּכֹוֶתֶרת.

https://www.pinterest.com/pin/280489883029433140  :קישור לתמונה
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בס"ד

סיפור לְִפי ּכֹוֶתֶרת 
לִפְנֵיכֶם כותרת לסיפור ִדְמיֹונִי. איזה סיפור מעוררת 

הכותרת ְּבִדְמיֹונְכֶם? ּכְִתבּו את הסיפור שלכם.

ַמֲעֶׂשה ִּבְׁשנֵי חברים
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בס"ד

סיפור לְִפי ּכֹוֶתֶרת 
לִפְנֵיכֶם כותרת לסיפור ִדְמיֹונִי. איזה סיפור מעוררת 

הכותרת ְּבִדְמיֹונְכֶם? ּכְִתבּו את הסיפור שלכם.

ֲחב﮵רּות טובה
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בס"ד

סיפור לְִפי ּכֹוֶתֶרת 
לִפְנֵיכֶם כותרת לסיפור ִדְמיֹונִי. איזה סיפור מעוררת 

הכותרת בדמיונכם? ּכְִתבּו את הסיפור שלכם.

ְמכֹונַת ַהְּפלִׇאים ֶׁשלִי
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