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חרוזים
מטרת הלימוד
מדוע זה חשוב?

 חריזה היא חזרה על צלילים דומים- שתי מילים או יותר, והיא נפוצה לרוב בדקלומים ובשירים.
 כדי להבין מהי חריזה צריך שתהיה לילד מודעות פונולוגית לגבי הרכב המילים, לצלילים ולהברות.

הילד צריך לזהות את תחילת המילה וסופה' ולהפנים שהחרוז מתחרז עם הסיומת של המילה והצליל הדומה.

החריזה עוזרת לפתח את יכולות השינון והזיכרון של הילדים. 	
החריזה עוזרת לפתח את הדמיון של הילדים. 	
החריזה עוזרת בהמשך להבין את תהליכי האיות < הקריאה < הכתיבה. 	
החריזה עוזרת לילדים להגדיל את אוצר המלים שלהם. 	

איך מלמדים?
כהמשך לעבודה על חלוקה להברות. מחלקים מילים בעלות צליל סוגר דומה: 

 שול-חן  /מו-כן  |  מר-פ-סת / מד- פ- סת  |  מט-ר-יה  /פט- ר- יה
ניתן לתת עוד ועוד דוגמאות מעולם הילדים...

שואלים את הילדים: מה המיוחד במילים אלו? שהם מסתיימות באותו צליל. מקריאים שוב את רשימת המילים 
והילדים מוחאים כף בהברה הסוגרת- המתחרזת.

 אפשר לתת לילדים כלי הקשה תוף או פעמון והם ישמיעו קול בהברה הסוגרת כדי להדגיש את החרוז. 
למה קוראים להם חרוזים? כמו חרוזים בשרשרת- כך המילים "רודפות" אחת אחרי השניה באותו צליל בהברה 

האחרונה- הסוגרת.

 מבקשים מהילדים לתת דוגמאות. בגיל צעיר אפשר לתת חידות: 
 אנחנו אוהבים לאכול בחורף פרי כתום שהוא חרוז לחרוז- תפוז 
 אני אוהב לאכול פיצה שיש עליה תוספת שהיא חרוז לבית- זית 

 אני חושב על מילה שאוכלים אותה בשבת והיא חרוז לכלה- חלה 
 אני חושב על מילה שנח לשבת עליה והיא חרוז למפה- ספה 

 אני חושב על כלי שמבשלים בו והיא חרוז לשיר- סיר 
אני מסתכל עכשיו על המקום בגן שהוא חרוז לבלון -חלון

משחקים ופעיליות

 זיהוי חרוזים.
המלמד יקריא זוגות של מילים. אם המילים נחרזות- הילדים ימחאו כפיים ואם לא ישבו בשקט.

שולחן-כסא
מיטה- כיתה

סופגניה- עגבניה
דלת- גדולה

עפרון- אחרון

המצאה של חרוזים )חרוזים-שטוזים(

 כדי לתרגל את הנושא כדאי לתת לילדים להמציא מילים מתחרזות אפילו אם אין להן משמעות- כמו מילות תפל.
 זה מה שנקרא: חרוזים- שטוזים, שטויות בחרוזים.

 גינה- דינה- בינה- שינה- חינה- טינה- פינה- רינה- צינה- קינה – סינה...
הילדים החכמים ישימו לב שיש משמעות למילים מסוימות )כמו שם של בנות וכד'(

ברכה- הצלחה
אמא –קדימה

פרחים – צמחים
מברשת- קשת
מלפפון-עפיפון

ילדה-ילד
סיר-דיר

גלגלים- נוסעים
משקפת-מסתכלת

דירה-סירה
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רעיון לפעילות: לוקחים סרט מתנות באורך 30 ס"מ או מנקה מקטרות. מכינים עיגולים מבריסטול צבעוני ומחוררים 
חור בחלק העליון. יחד עם הילדים יוצרים שרשרת של חרוזים ממילות תפל. כל פעם שממציאים מילה נוספת, 

משחילים עוד חרוז...
אני – שני- בני- קני- רני- צני- פני- גני- דני- חני- מני- תני 	 
בוכה- מוחה- צוחה- רוחה- גוחה- דוחה- לוחה- פוחה	 
ילדים- חמודים- שחודים- פחודים –מדודים- לומדים- קומדים- יורדים- נודדים -שדודים...	 

אפשר להכין כמה שרשראות של חרוזים ולהצמיד את החרוזים עם סקוט'צ בפינת האוריינות ולתת לילדים 
להשחיל את החרוזים על השרשראות תוך כדי המצאת מילים וחרוזים.

פעילות נוספת ומשעשעת: להמציא לכל ילד חרוז על השם שלו. שימו לב שלא יהיה לזה אופי פוגע או מעליב!!

יוסף האוסף )את המשחקים(	 
אליעזר- העוזר	 
יהושוע – המושיע	 

לאחר שהילדים יקלטו את הרעיון הם ימציאו בעצמם אין ספור רעיונות. גם תרגיל זה אפשר לנצל להעצמה של 
הילדים לכתוב שם ותאור על כרטיס  בצורת לב או כוכב ולתלות על הקיר. לשימוש נוסף  גם בתחום ההתנהגות.. 

)"איפה יוסף האוסף ואלעזר העוזר ו... ו...כל הצדיקים באים /לאסוף כאן משחקים!!"(

משחק של יוצא דופן- מה אינו חרוז?

חתול, שבלול, תעלול, כיבוד, חיתול, שיעול.

שעון, גאון, דאון, פתאום, נאון, 

חידות בחרוזים
איזה "רון" כותב?  עיפרון

איזה "רון" טס? אוירון

באיזה "רון" מניחים בגדים? ארון

איזה "רון" נוסע על פסים? קרון

משחקים מצורפים
שימו לב לפני כל משחק )בכל גיל( יש לעבור עם הילדים על כרטיסי המשחק ולשיים יחד את המילים הנכונות.

גילאי 3 התאמת חרוזים 

איך משחקים? מסדרים את הכרטיסים בערימה כשפניהם כלפי מטה. מחלקים לכל ילד שני כרטיסים. כל ילד 
מרים בתורו כרטיס מהערימה ובודק אם הוא מתאים לאחד הכרטיסים שבידו. אם שני הכרטיסים משלימים זה את 

זה, הוא מחבר ביניהם ומניח לצידו. אם הכרטיסים לא מתאימים, מחזירים את הכרטיס לתחתית הערימה.
שימו לב: כדי להקל על הילדים הקטנים, הכרטיסים משלימים זה את זה כמו בפאזל. ולכל זוג מסגרת בצבע זהה.

גילאי 4 משחק הזיכרון

איך משחקים? כרגיל במשחק זיכרון. שימו לב, כדי להקל על הילדים לכל זוג כרטיסים מסגרת בצבע זהה.

)A3 גילאי 5 משחק מסלול  )רצוי להדפיס על

מניחים את כל הכרטיסים הפוכים במקום המיועד להם על הלוח, מניחים את החיילים על העיגולים המסומנים 
בתחילת המסלול )ניתן להשתמש בחיילי פלסטיק, או בציפורים המצורפות למשחק. בנוסף יש להצטייד בקובייה(

מהלך המשחק: בכל תור זורקים את הקוביה ומתחילים לצעוד לפי המספר שמורה הקוביה. אם נעצרנו על 
משבצת אדומה, מוציאים כרטיס מהערימה, משיימים את התמונה ומחפשים תמונה שמתחרזת לכרטיס ע"ג 

הלוח.  מדלגים )אחורה או קדימה( אל התמונה שעל הלוח. לדוגמא: נעצרנו במשבצת מס' 5 והוצאנו כרטיס עם 
ציור של מגפיים. מחפשים את המשקפיים על הלוח ומתקדמים למשבצת מס' 24 בה מצוייר משקפיים.

המנצח- מי שהגיע הראשון למשבצת סוף!

איזה "לון" מנפחים? בלון

מאיזה "לון" מציצים? חלון

איזה "לון" אוכלים? מילון

באיזה "לון" מארחים? סלון

שיניים, אוזניים, עיניים, ספרים, ידיים

ספר, ילד, אפר, שפר, תפר

מנחם- החכם	 
יעקב – ילד טוב	 
יהודה- שאומר תמיד תודה	 

באיזה "ניים" נוסעים? אופניים

באיזה "ניים" לועסים? שיניים

באיזה "ניים" מסתכלים? עיניים

באיזה "ניים" מאזינים? אוזניים

בברכה, בהצלחה ובשמחה:(


