מַ ְתּכֹון לְ עּוגַת גְ ִבינָה

האוצר הלשוני:
שמות עצם

פעלים

שמות תואר

מילות יחס

שונות

מַ ְתּכֹון
גְ ִבינָה
חֶ ְמאָ ה
עּוגִ יָה
ַשמֶ נֶת
תַ ְבנִ ית
הֹוראָ ה
ָ
פֵּ רּור
ַש ִקית
סֻ ּכָ ר
דַ קָ ה
גְ ַרם
וָנִ יל
חֲ ִתיכָה
יקרֹוגַל
ִמ ְ
ְמקָ ֵּרר

שֹוב ִרים
שֹובֵּ רְ ,
ְמעַ ְרבֵּ בְ ,מעַ ְר ְב ִבים
מַ ְש ִאיר ,מַ ְש ִא ִירים
ָשםָ ,ש ִמים
שֹופכִ ים
שֹופֵּ ְךְ ,
ְמפַ זֵּרְ ,מפַ זְ ִרים
יפים
מַ ְקצִ יף ,מַ ְקצִ ִ
יפים
מֹוס ִ
מֹוסיףִ ,
ִ

לְ בָ נָה
ְמתּוקָ ה
ְקטַ ּנֹות

אֶ ת
ִעם
עַ ל
לְ תֹוְך

ְבתֵּ אָ בֹון
בַ צַ ד

מַ ְתּכֹון לְ עּוגַת גְ ִבינָה
סרטון  -עוגת גבינה:
https://www.youtube.com/watch?v=HvuomoIlkm0

ָמה צָ ִריְך?
 250גְ ַרם עּוגִ יֹות פֶ ִתי-בָ ר

 100גְ ַרם חֶ ְמאָ ה

ַ 2שמֶ נֶת ְמתּוקָ ה

פּודינְ ג וָנִ יל
ַ 1ש ִקית ִ

 250גְ ַרם גְ ִבינַת ַשמֶ נֶת

ּ 4כַ פֹות סֻ ּכָ ר

 500גְ ַרם גְ ִבינָה לְ בָ נָה

תַ ְבנִ ית

עֹושים?)
(מה ִ
הֹוראֹות ָ
ָ
רּורים.
ׁשֹוב ִרים אֶ ת העּוגִ ּיֹות לַ חֲ ִתיכֹות ַק ְטנּות =פֵּ ִ
ְ
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רּורים בַ צַ ד.
ַ .2מ ְׁש ִא ִירים  8כַפֹות פֵּ ִ

ָ .3ש ִמים אֶ ת הַ חֶ ְמאָ ה בַ ִמ ְיקרֹוגַל ְל ַד ָקה אַ חַ ת.

רּורים.
ּומעַ ְר ְב ִבים ִעם הַ פֵּ ִ
יפים אֶ ת הַ חֶ ְמאָ ה ְ
מֹוס ִ
ִ .4

וש ִמים בַ ְמ ָק ֵּרר.
בת ְבנִ ית ָ
רּורים ַ
ָ .5ש ִמים אֶ ת הַ פֵּ ִ

ְש ִקית
תּוקה ִעם  4כַפֹות סֻ כָר ו ַ
יפים בַ ִמ ְיקסֶ ר ַׁ 2ש ֶמנֶת ְמ ָ
מקצִ ִ
ְ .6
פ ִּודינְ ג וָנִ יל.

ּומעַ ְר ְב ִבים הַ ֹּכל
הש ֶמנֶת וְהַ גְ ִבינָה הַ ְלבָ נָה ְ
יפים את גְ ִבינַת ַ
מֹוס ִ
ִ
.7
ְלאַ ט.
ׁשֹופכִ ים הכל ְלתֹוְך ה ַת ְבנִ ית.
ְ
.8

רּורים .
ְ .9מפַ זְ ִרים עַ ל הָ עּוגָה  8כפות פֵּ ִ
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ָש ִמים אֶ ת הָ עּוגָה בַ ְמ ָק ֵּרר.

ְבתֵּ אָ בֹון!!!!

ְמ ִשימֹות:
ימים ָמה יֵּׁש  /אֵּ ין ְבעּוגַת גְ ִבינָה ,עַ לִ -פי הַ ֶקטַ ע?
 .1סַ ְמנּו בַ ְמקֹומֹות הַ ַמ ְת ִא ִ

יֵּׁש ְבעּוגַת גְ ִבינָה

דוגמה:

ַתפּוז

א.

סֻ כָר

ב.

ֶׁש ֶמן

ג.

עּוגִ ּיָה

ד.

ֶגזֶר

ה.

ַׁש ֶמנֶת

אֵּ ין ְבעּוגַת גְ ִבינָה

◆

 .2הַ ְׁש ִלימּו אֶ ת הַ כַמּות (כ ַָמה יֵּׁש בָ עּוגָה):

יבים = ָמה יֵּׁש בָ עּוגָה?
ְרכִ ִ
תּוקה
ַׁש ֶמנֶת ְמ ָ
גְ ִבינָה ְלבָ נָה
עּוגִ ּיֹות פתיבר
סֻ כָר
חֶ ְמאָ ה

כַמּות = כ ַָמה יֵּׁש בָ עּוגָה?

 .3הַ ְׁש ִלימּו אֶ ת הַ טַ ְבלָ ה:
ָר ִבים

י ִָחיד
כַף

גְ ָר ִמים
ַת ְבנִ ית
פֵּ רּור
עּוגִ ּיֹות
עּוגֹות
ַש ִקית

ַמ ְחסָ ן ִמ ִליםַ :ש ִקּיֹות ,עּוגָהַ ,ת ְבנִ ּיֹות ,עּוגִ ּיָה ,כַפֹות ,גְ ַרם

הדגִ יׁשּו
ְ .4

צָ הֹּ ב את הַ ְפעָ ִלים בַ טֶ ְק ְסט.

ַ .5מּדּועַ ְל ַד ְע ְתכֶם יֵּׁש ִמ ְספָ ִרים בַ טֶ ְק ְסט?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

ימים:
יבים הַ ַמ ְת ִא ִ
ִ .6מ ְתחּו ַקו בֵּ ין הַ ְפעָ ִלים לָ ְרכִ ִ

יפים
ַמ ְקצִ ִ
ֹוב ִרים
ׁש ְ

עּוגִ ּיֹות לַ חֲ ִתיכֹות ְקטַ ּנֹות
רּורים עַ ל הָ עּוגָה
פֵּ ִ

ְמפַ זְ ִרים

ּופּודינְ ג וָנִ יל
ִ
תּוקה ,סֻ כָר
ַׁש ֶמנֶת ְמ ָ

ָש ִמים

אֶ ת הָ עּוגָה בַ ְמ ָק ֵּרר.

 .7הֵּ עָ זְ רּו בַ ַמ ְחסָ ן הַ ִמ ִלים וְהַ ְׁש ִלימּו ְפעָ ִלים בַ זְ ַמן הֹּ וֶה

הוא שובר את העוגיות לחתיכות קטנות.

ִהיא ______ את העוגיות לחתיכות קטנות

רּורים.
הם ְמפַ זְ ִרים עַ ל הָ עּוגָה  8כפות פֵּ ִ

רּורים.
אַ ָתה _________ עַ ל הָ עּוגָה  8כפות פֵּ ִ

תּוקה
יפים בַ ִמ ְיקסֶ ר ַׁש ֶמנֶת ְמ ָ
מקצִ ִ
אנחנו ְ
ופּודינְ ג וָנִ יל.
ִ

ופּודינְ ג וָנִ יל.
ִ
תּוקה
אַ ְת ________ ַׁש ֶמנֶת ְמ ָ

ּומעַ ְר ְב ִבים ִעם
יפים אֶ ת הַ חֶ ְמאָ ה ְ
מֹוס ִ
אתם ִ
רּורים.
הַ פֵּ ִ

ּומעַ ְר ְב ִבים ִעם
הּוא ______ אֶ ת הַ חֶ ְמאָ ה ְ
רּורים.
הַ פֵּ ִ

בת ְבנִ ית.
רּורים ַ
אני ָשם אֶ ת הַ פֵּ ִ

בת ְבנִ ית.
רּורים ַ
אַ ֶתן _________אֶ ת הַ פֵּ ִ

מֹוסיףָ ,שמֹותׁ ,שֹובֶ ֶרת
ַמ ְחסָ ןַ :מ ְקצִ יפָ הְ ,מפַ זֵּ רִ ,

 .8סַ ְּדרּו אֶ ת הַ ְפעֻלֹות הַ בָ אֹות ְל ִפי הָ ֶרצֶף הכתוב בַ טֶ ְק ְסט 1 ( :עד )6

פּודינְ ג וָנִ יל
ְש ִקית ִ
תּוקה ,סֻ כָר ו ַ
יפים בַ ִמ ְיקסֶ ר ַׁש ֶמנֶת ְמ ָ
מקצִ ִ
__ ְ
רּורים
ׁשֹוב ִרים אֶ ת העּוגִ ּיֹות לַ חֲ ִתיכֹות ַק ְטנּות =פֵּ ִ
ְ
_1
__ש ִמים אֶ ת הָ עּוגָה בַ ְמ ָק ֵּרר.
ָ
בת ְבנִ ית ושמים במקרר.
רּורים ַ
__ ָש ִמים אֶ ת הַ פֵּ ִ
ּומעַ ְר ְב ִבים הַ כֹּל
הש ֶמנֶת וְהַ גְ ִבינָה הַ ְלבָ נָה ְ
יפים את גְ ִבינַת ַ
מֹוס ִ
ִ
__
ׁשֹופכִ ים הכל ְלתֹוְך ה ַת ְבנִ ית.
ְ
__

 .9כִ ְתבּו אֹוהֵּ ב אֹו ל ֹּא אֹוהֵּ ב?
עּוגַת ֶגזֶר _____________
פּוחים _____________
עּוגַת ַת ִ
עּוגַת ׁשֹוקֹולָ ד ______________
עּוגַת ביסקוויטים __________
ידה ________________
עּוגַת גְ ִל ָ
עּוגַת ַתפּוזִ ים _____________
עּוגַת ְּדבַ ׁש _____________
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ִיתם ַמ ְמ ִליצִ ים לַ חֲ בֵּ ִרים שלכם ְלהָ כִ ין עּוגַת גְ ִבינָה? לָ ָמה?
הַ ִאם הֱ י ֶ

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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חַ ְפשּו בָ ֶר ֶׁשת הָ ִאינְ טֶ ְרנֶט ַמ ְתכֹון לָ עּוגָה ֶׁשאַ ֶתם אֹוהֲ ִבים.
הֶ עְ ִתיקּו ְלכָאן אֶ ת הַ ִקשּור לַ ַמ ְתכֹון.

