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 הקדמה בערבית

ّسلثاتيةاا،ةنا ياناحلةاناارعدا ايضاسألطفالقاسلعربيااانّااا ياستمراس ارانن انتموّااإميانًا ىلا ّللصفوفاسأل
اتضعارنياأيديكماهوهاسللرسات.ااا2017 - 2016اللعاماسلد ستياا

ّتعويدهماعلىاستمعرالاسللغةاسلعربياا ّجعلهاانألوفةاهلما ياا،ةاسحملكياةيهدفاسلربنن اإىلاتد يباسلمالنيوا
ّسحدٍةاهوا ّلٍةا ّسليهودا ياد ّيسمّداهوساسلربنن اإىلاسالعمقاداأبَناسلعيشاسملشرتكارنياسلعابا هوهاسملاحلة.ا

:اسلثَقافةاسليهوديَة مبثارة ّسلثقافةاسلعارياا)سلعربياة(افُاصةاتاحنةاخللقاحوسٍ انشرتكارنياثقافمنياعايَقمَ نين ا.ة،ا
ا،سلَمعاَُّفا ياجيٍلاُنبكِاااعلىاهوهاسلُلغةفاصةااسلِعربيَةانّواتعونةاأظفا همايُميُحاهلمستمراُعاسلمالنيواللغةا

ّسالعمزسزارلغمهماسألم:اسللاغةاسلعاريااسللاغةاسلعارياا سليتاهياتوأم اأَناسلَمعة،انعاسحلفاظا اُّفاسملبكِاااعلىاة،اكرا
ّهواّسكمساهباارسهولٍةا ياسملاسحلاسلَمعليرياارهااأُتًساانميًّةاعّداسلمالنيوالمعلاا ةاخيلقُاسللاغةاسلعربياا ةاسلالحقة،ا

ّسالتدناجارُسهولٍةا ياسجملمرعللّاجاح ناايُميُحاهلمافُ َاًصا ا.سإلتاسئيليااا،ا
ّسلفائدةالمالنيوااناعاملةيااتموّاقاسلعربانااارانن يوفاا ّيّرااسألّاااسلصفنيانناسملمعةا ّسلثاين،ايثايالغمهما يالا

ّسلمعالديهماحباا ا اأتاااااسملعافة ايهياافاعلىاسألشياء.اكرا المعلااه اسلعربائهم اسللغة ارشكلا مسياام  ياسلصفاايااة
اسلثالث.ا

ّسحملادثة ا اسالتمراع اسألتاساعلى ا ي اسلربنن  المعلاااا،يعمرد ّدسعرة ا ااثرمة اسللغةاكاكيزة ا ي اأتسانميّة م
ّسألا،ةيااسلعربا ا اسألغاين اخالل ّسحلكاايتنن ا اذلكان لعاب، ّغري ا ّعاضاأفالم، ا اسلفعااسلقصرية، اتايااالن

ا.سملشوِاقةاسملفيدة
اأناا اذكاه انثاجديا اسلقايبة ّريئمهم ا اسلمالنيو اعامل انن انسموحاة اسملشاّع اننضانني ّسلعائلةن ا انأن ناأل:

ّغريهاانناسملضاننياسليتاتميحالقاءًاّأ قاماألوسنناا،ّجسرين ّذلكاإمياًنانّاااأبناايااُُممًعاانعاسللغةاسلعربا نا اة.ا
ّنناخال الد تياٍقالهانعًناسللغةاُتكَمَسُبا يا ابلغنيامبااآلاسملشا كةاسلفعاالةانعاتالنيواسلمالنيو،ا خاينا

ا.سلويايّمروناإليه ّثقافةاسجملمرعا،يمّاتبانعاأعرا هم
اأبناا ااتنٍة اثَِقٍة اعلى ا ا يااإتّا اكبرٌي اأثٌا الُه اّتيكوُن اسلمالنيو، اأحبائّا اعلى اابلفائدة اسلربنن اتيعود هوس

ا .ي،ا يانقد هتماعلىاسالتدناجا ياسجملمرعسلمعلير جناِحِهم
ا

 الربانمج انجًحا ومثمًرا مع أحلى أمنياتنا أبن يكون تنفيذ
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 מבוא

ב' לבתי ספר ערביים" היא תכנית -תכנית הלימודים "טעימות בשפה העברית לכיתות א'

העל "עברית על הרצף". אי לכך, מטרתה הסופית לחבור אל הקיים -המהווה חלק מתכנית

להביא לידי כך שבסוף לימודיו, בוגר בית הספר הערבי ישלוט טוב יותר בכל מיומנויות ו

 השפה העברית.

ב איננה נעוצה ברצון להקדים וללמד בכיתות -נקודת המוצא בהוראת העברית בכיתות א 

לימוד המיועדים להוראה בכיתה ג', ואף לא ללמדם באופן איטי -המוקדמות חומרי

הנכון: מדובר בתכנית אשר אינה משנה דבר בתכנית הלימודים וממושך. ההיפך הוא 

בלבד. הכוונה שתכנית "טעימות בשפה  באה להכשיר את הקרקע לקראתההקיימת, אלא 

ב'" תתחבר לתכנית הלימודים הנוכחית, על התחלתה בכיתה ג', -העברית לכיתות א'

הראשונית לעברית  באמצעות הוספת 'מדרגות ביניים' חווייתיות, שירחיבו את החשיפה

המדוברת, בה החלו התלמידים בגני הילדים, וייצרו בסיס חווייתי להמשך. ההנחה היא כי 

 תשתית זו, תאפשר את למידת השפה העברית באופן מיטבי וקל יותר, מכיתה ג' ואילך. 

להביא לקידום ב' לבתי ספר ערביים" -"טעימות בשפה העברית לכיתות א'מטרת התכנית 

לשפה.  ראשונית חשיפהליטת התלמידים הערביים בשפה העברית מבעד לולטיפוח ש

לשפה העברית חשפו יהילדים י להיבט התקשורתי של השפה.החשיפה הראשונית תכוון 

 הבעה, בלבד. -הבנה, ושל דיבור-ויתרגלו מיומנויות של האזנה הדבורה

ריאה וכתיבה הספר הערבי אינן המסגרת להוראת ק-ב' בבית-יש להדגיש כי כיתות א'

בעברית. מיומנויות אלו תתבצענה בכיתה ג', בהתאם לתכנית הלימודים הקיימת עד כה. 

בלימוד שפה, כי שפה דבורה קודמת התפתחותית לשפה כתובה,  גישהזאת, בהתאם ל

בגיל צעיר למידת מילים קלה יותר ההנחה שגם בהתבסס על -ומהווה נדבך חשוב לה; כמו

ייה זו תהווה בסיס איתן וטוב לרכישת הקריאה והכתיבה ומתבצעת מתוך הנאה. הקנ

 בהמשך הרצף.

, ותדגיש את תהליך רכישת עקרונות הלמידה המשמעותיתהתכנית תהיה מושתתת על 

המזמן מפגש עם השפה  ,חושי-כתהליך חוויתי, מהנה ורבב' -השפה העברית בכיתות א'

 האזנה לסיפורים, לשירים ועוד.  על ידי מגוון פעילויות משמעותיות הנשענות על משחקים,

קדם באופן מן הראוי לציין שכל ילד ניחן בקצב התפתחות משלו. בתכנית, כל תלמיד ית

ליכולותיו, תוך מתן ביטוי לשונות בין התלמידים. על כן, גם לא יינתנו הדרגתי בהתאם 

 משובים שליליים אלא חיוביים בלבד.

ב', -דרו מטרות לימוד השפה העברית בכיתות א'בתכנית להלן, תפורטנה הנחות היסוד ויוג

דידקטיים בלימוד השפה, יוצעו דרכי חשיפה, יפורטו אופני -יודגשו עקרונות פדגוגיים

לכל שכבת גיל ירוכזו  התכניםהנלמדים בשתי שכבות אלו.  שיחגם עולמות ה-הערכה כמו

צר מילים בסיסי, אובטבלה, ויפורטו בהמשך ביחידות נפרדות. כל יחידה תכלול בתוכה  
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וכן קישורים ורעיונות להרחבה דגמי הפעלה  ,רעיונות ללמידה חווייתית והצעות לפעילויות

ותם בהתאם ולהעשרה )שני החלקים האחרונים הם בגדר המלצה, והמורה יכול לשנות א

כנית, כלול נספח ובו שני מערכי שיעור לדוגמה, אחד לכל שכבת לצרכי כיתתו(. בסוף הת

 גיל.

רכזי מקצוע, למנהלים, למדריכים, למפקחים, ליוצרי עזרי , ל1למוריםנית מיועדת התכ

בתהליך ההוראה והלמידה  ניםהוראה, משחקים לימודיים וערכות לימוד, ולכל המתעניי

 העברית בבתי הספר הערביים במדינת ישראל.השפה של 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
    , זכרמכוון גם ל נקבהכל הנכתב להלן בלשון בלשון נקבה, מטעמי נוחות, אך  התכנית כתובה .  1

 .ולהפך     
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 הנחות יסוד

רכישה מיטבית של השפה נעשית תוך שילוב  יבור:שילוב מיומנויות האזנה וד .1

 מיומנויות הקליטה וההפקה )ההבנה וההבעה(. 

השפה העברית היא שפת הרוב במדינה והתלמיד יכול  חשיבות ידיעת העברית: .2

 השליטה בשפה העברית היא תנאי להשתלבותחשף לה בנסיבות שונות. כמו כן ילה

דים בעברית. כן היא מאפשרת במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, שבהם מלמ

 השתלבות בוגרי מערכת החינוך הערבית, בחברה ובמשק, בצורה טובה וקלה יותר. 

 התלמיד דובר הערבית לשפה העבריתחשיפת  יצירת מוטיבציה ועמדות חיוביות: .3

עמדה חיובית של  יצירתלהנאה ול ב' תעורר סקרנות ועניין דבר שיביא-בגילאי א'

 העברית בהמשך. התלמיד ללמידת השפה 

רכישת השפה בצורה משמעותית נעשית כשהחשיפה אליה היא  הקשרים רלוונטיים: .4

 בהקשרים מגוונים ורלוונטיים מחיי היומיום של התלמידים.

הרחבת ההיכרות עם השפה העברית, בה התלמיד החל בגילאי  העשרת אוצר המילים: .5

אסיבי לשפה הכתובה, יביאו הגן, העשרת אוצר המילים באופן חוויתי וחשיפה באופן פ

 למסוגלות ולהגברת המוטיבציה להמשיך וללמוד את השפה העברית. 

החזרות, המשחקיות, ההנאה מהחומרים,  הקניית בטחון בשימוש בשפה העברית: .6

החוויה המטפחת, והמשובים החיוביים, הנובעים מהתאמת הנלמד לגיל התלמיד, 

הצלחה ובטחון בתחילת ההבעה  וותהשפה ולח יעתשמיאפשרו לתלמידים להתרגל ל

 בעברית. 

 שפותך מפגש בין שתי והוראת העברית תתקיים מת הערבית: –דגש על שפת האם  .7

  הערבית. –"אחיות" עברית וערבית, ובדגש על שמירה ושימור שפת האם 

התלמיד  תכשיר אתב', -הרחבת בסיס החשיפה לשפה בכיתות א' כיתה ג':מוכנות ל .8

להם ייחשף: תחילת  תכנים חדשיםובבמיומנויות ולהתמקד  להתפנות בכיתה ג'

 הקריאה, הכתיבה, ויסודות הלשון.  

לפי מחקרים, חשיפה למספר לשונות בגיל צעיר מפתחת כשירות לשונית לשוניות:  -דו .9

 .גבוהה
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 מטרות

  בעברית קריאה-(, טרוםוצלילים מודעות פונולוגית )הברותפיתוח. 

 ם דבורים בעברית, )הבנת הנשמע(.פיתוח כישורי האזנה לטקסטי 

  פה( ועידוד השיח.-בשפה העברית )הבעה בעל בסיסייםדיבור פיתוח כישורי 

 ומנויות ההקשבה וההבעה בעברית.פיתוח מי 

 אוצר מילים מתחומי תוכן הקרובים לעולמו של תלמיד.  כרתה 

  עמדה חיובית ומוטיבציה ללימודה.סקרנות כלפי השפה העברית, יצירת פיתוח 

 .'סלילת הדרך שתקל על התלמיד ברכישת מיומנויות הקריאה והכתיבה בכיתה ג 

 .העשרת התלמיד בסיפורים, בשירים ובדקלומים קצרים 

  העשרת התלמיד בחוויות רגשיות, כתוצאה מהחשיפה ליצירות ספרותיות הקרובות

 בתכנן לעולמו.

 .טיפוח  תחושת מסוגלות בעברית 

 .יצירת חוויה והנאה 
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 דידקטיים-עקרונות פדגוגיים

 התנסויות שונות ומגוונות סביב התכנים : למידה/חשיפה משמעותית וחווייתית

 שלהנבחרים, והרלוונטיות לעולמם של התלמידים, עשויות להגביר את הסקרנות 

 ם לגבי השפה ולאפשר להם לתקשר באופן רחב ועשיר יותר.התלמידי

  ת סביבת עבודה ובה תמונות בצירוף יציר: ולמידה עצמאית ראשוניתחשיפה

מילה באותיות דפוס גדולות, ברורות ומנוקדות, בעברית, תאפשר -כרטיסיות

לצורת האותיות, ואף למידה עצמית, מתוך זיהוי ראשונית לתלמידים חשיפה 

 תבנית המילה השלמה. 

חשוב להדגיש כי אין ללמד בשלב זה אותיות וקריאה וכתיבה בעברית, אלא הערה: 

  בלבד.אפשר חשיפה ל

 זימון התנסויות שונות ולימוד מתוך הקשר הוא בעל פוטנציאל : לימוד מתוך הקשר

להעשיר את כישורי השפה וכישורי השיח בשפה העברית ובשפת האם הערבית, 

 גם את עולם התלמידים ואת החוויות הרגשיות שלהם.-כמו

 ית תסייע להם חשיפת התלמידים לטקסטים אותנטיים בשפה העבר: אותנטיות

 להכיר את השפה הנלמדת ולדעת לתקשר בה יותר.

 :חזרה על התכנים השונים תוך יצירת חיבורים חדשים תאפשר את  חזרתיות

 רכישת השפה העברית בצורה מיטבית ותעמיק את השיח וההבנה.

 למידה, עודד עשוי לסביבה הלימודית אופן ארגון ה: סביבה לימודית מיטבית

בהם מגוון לוחות קיר ומומלץ לתלות על כן, ברמה גבוהה. יצירתיות וחשיבה 

   .של התלמידיםתוצרי למידה חומרי לימוד בשפה העברית מתחומים שונים ומבחר 

 למידה מסוגים שונים בלימוד השפה  שילוב אמצעי: גיוון באמצעי הוראה ולמידה

)תמונות, שירים, סרטונים, מוזיקה ותנועה, מדיה ממוחשבת ומתוקשבת, 

מילה( כמו גם המחשות בחומרים שונים )פלסטלינה, צבע, יצירה עם -כרטיסיות

'( יאפשרו יצירתיות ועבודה שיתופית, ויוכלו לתת מענה למגוון מחזורחומרי '

 לומדים ברמות שונות של ידיעת השפה.

 פתח כישורים רגשייםיהתלמיד יהיה מעורב ופעיל בתהליך הלימודי וי :אקטיביות-

 חברתיים.
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 י חשיפה לשפהדרכ

 גיוון בדרכי חשיפה לשפה העברית, יביא להוראתה תוך פיתוח תפקודי לומד שונים. 

 

 דרכי חשיפה מומלצות:

  הערבית. השפההדגשת דמיון בין העברית לבין 

  וסיפורים קצרים, בזיקה לעולמות התוכן של התלמיד.הקראה של דקלומים, שירים 

 ת התוכן של התלמיד.השמעה של שירים מולחנים, בזיקה לעולמו 

 ( ילדים, ומוצגים ב-לשירי שהפכוהקרנת סרטים קצרים-YOUTUBE ההולמים את )

 שכבת הגיל ואת מטרות התכנית.

 למידה )משחקי שולחן, משחקי תנועה, משחקי -שילוב משחקים לימודיים בתהליכי

 חברה, ועוד(.

 ת, חישוקים ועוד( להפעלות השונותשימוש בעזרים )קוביו. 

 המוזיאון הווירטואלי(.או באינטרנט )כמו  –מדרשי תמונה מוחשיים שימוש ב 

 ' (.מחזורעבודה יצירתית ושימוש בחומרים שונים )כמו פלסטלינה, צבעים וחומרי' 

 (.מידים/ בובות אצבע/ הפעלות שונותעל ידי התל /ידי המורה-המחזות הנלמד )על 

 ,תמונות + כרטיסיות מילים ציורים,  עיצוב סביבת עבודה עשירה ומזמינה )צילומים 

 בעברית(.

 (.ועוד שימוש בתגמולים ובפרסים קטנים לעידוד )כמו מדבקות, פתקי הערכה 
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 הערכה/ משוב

  משוב החשיפה לשפה העברית הינה חווייתית, על כן ההערכה תהיה על ידי מתן

ך לתלמידים, במטרה לעודדם ולעורר את המוטיבציה שלהם להמש חיובי בונה

 התעניינות בשפה העברית. 

  הערכת התלמידים תהיה מילולית )לא ציון מספרי(, ותתבצע באמצעות חיזוקים

פתקיות עם מילות הערכה  /תעודות הערכה /חיוביים ותגמול על הצלחות )"פרסים"

 !", "השתתפת יפה!" ועוד(.בעברית כמו "למדתי מילה חדשה

  ון במילות שבח, מחיאות כפיים( וגם )כג במהלך השיעורהערכת התלמידים תהיה גם

, ויוכל להציגם בביתו אחרי השיעורבמתן 'אותות הוקרה' קטנים שיישארו לתלמיד 

)כגון פרס קטן, פתקית/ מדבקה עליה כתוב "כל הכבוד! הצלחת!", תעודות הוקרה 

 על השתתפות וביצוע משימות שונות, וכדומה(.   

 ל תלמיד בפני עצמו )ולא באופן ההערכה תתייחס לתהליך רכישת השפה של כ

תלמידים יקבלו משוב חיובי על כל ה כלחבריו בכיתה(. באופן זה, יחס לב השוואתי

 –)כגון: "אם תרצה התקדמות שלהם, בלי כל קשר להישגי חבריהם לכיתה. 

 תצליח!" "בוא תראה לנו שאתה יודע!" וכדומה(.

 אם עבד יפה, השתתף,  ההערכה תהיה בהתאם ליכולותיו הספציפיות של התלמיד(

 –השקיע, למד מילים ודקלם שירים, הצליח כפי שמצופה ממנו בהתחשב ביכולותיו 

 או אם מהיכרותה עמו, המורה יודעת שהוא מסוגל ליותר(.

  תכני הלמידה, ההוראהתהליך ההערכה תכלול חשיבה רפלקטיבית של המורה על ,

נות והמלצות לעתיד )כגון: הדרכים שננקטו כדי להתמודד עם מטלה מסוימת, מסק

 ללמוד הצליחו התלמידים האם טובה? בצורה הדברים את הצלחתי להעביר האם

 המומלץ? מה לשפר בפעם הבאה שאלמד זאת? וכולי(. המילים אוצר את

  המורה בסוף השנה יתבסס על שיחה עם תלמידים, שיחה עם  ייתןהמשוב אותו

כל שאיסוף העדויות יהיה רב יותר, כך הורים, תצפית, ניהול יומן תיעודי ועוד. כ

 המשוב יהיה אמין יותר.
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  כיתה א'כיתה א'
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 לכיתה א' תכנים

 :כדלקמןעולמות שיח כלולים שבעה בכיתה א', 

 עברית-שפות אחיות: ערבית .1

 אני וגופי .2

 המשפחהאני ו .3

 בית הספר .4

  אוכל ותזונה נכונה .5

 בעלי חיים .6

 בגדים וצבעים .7

 

 :הערות

  ,שבועיים בשני שיעוריםהוראת העברית בכיתה א' תתקיים, לפי הוראת משרד החינוך 

שעות לימוד עברית  60 שבועות הוראה בשנת לימודים = 30 × שעות לימוד שבועיות 2)

 בכיתה א'(.

  בלבד שיחולמות עששה ללמד , מומלץ לאורך שנת הלימודיםלפי פריסת השעות. 

 60 שיעורים =  10 × עולמות תוכן 6שרה שיעורים )ע שיח מומלץ להקדיש לכל עולם

מכיוון שיש ללמד את העברית, כאמור, שני שיעורים בשבוע, שעות  לימוד בשנה(. 

 יוקדשו כחמישה שבועות. שיחמשמעות הדבר שלכל עולם 

 המורה יכולה כדי לאפשר למורה בחירה.  שיח בתכנית הלימודים כללנו שבעה עולמות

 השבעה, או את כל השבעה, לפי בחירתה.וך תמיח שששה עולמות ללמד 

 עשה לפי העדפתה יבלבד, הבחירה ת שיח עולמות ששה ללמד במקרה בו המורה תעדיף

 כיתה.ובהתאמה ל

  והוא בנוי באופן מאחר  ,בהתאם לסדר המוצע שיחעולמות האת ללמד מומלץ

מיד, הראשונים עוסקים בדומה בין השפות ובקרוב לתל שיחהדרגתי: עולמות ה

 ואינו מחייב, ולכל מורה הזכות לשנותזה . אולם סדר ובהדרגה הנושאים מתרחבים

    בהתאם לצרכי הכיתה.

  .מומלץ לפתוח את הקישורים בהצעות לפעילויות לפי יחידות כלולים קישורים רבים

 . בגרסת גוגל כרום

 כגון בשל הסרת אתר מ( במקרים בהם קישור אינו נפתח-YOUTUBEמומלץ לה ,) עתיק

 מילות מפתח משמו ולחפשן ב'גוגל', למציאת קישור פעיל.
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 מס' שיעורים ביחידה פירוט הפעילויות/ דרכי ההוראה תת נושאים נושאים
שפות .1

 אחיות
 משפחה 

 גוףה יאיבר 

 מאכלים 

 בעלי חיים 

 פעלים 

 שמות עצם 

  האזנה ודיבור 

 מולחנים שירים 

 דקלומים 

 משחקים 

 סרטונים 

 סיפורים 

 המחזות 

 יםציור 

  פעילויות התאמה 

 פעילויות יצירה 
 

10 

 איברי הגוף השונים  גופיאני ו. 2
 רביםביחיד וב

 כיוונים 

 רגשות 

 שייכות ביחיד 

  האזנה ודיבור 

 שירים מולחנים 

 דקלומים 

 משחקים 

 סרטונים 

 סיפורים 

 המחזות 

 ציורים 

  פעילויות התאמה 

 פעילויות יצירה 

 ריקוד 
 

10 
 

אני . 3
 והמשפחה

 אני 

 מצמתהמשפחה המצו 

 המשפחה המורחבת 

  /צורות בקשה/ ברכה
 ועודנימוס 

 

  האזנה ודיבור 

 שירים מולחנים 

 דקלומים 

 משחקים 

 סרטונים 

 סיפורים 

 המחזות 

 ציורים 

  פעילויות התאמה 

 פעילויות יצירה 
 

10 

בית . 4
  הספר

 סביבת הכיתה 

 מקצועות לימוד  

 וחפצים  כלי כתיבה
 מסביבת הכיתה

 תפקידים בבית הספר 

 איפה? הנה 

 אין /יש 
 

  האזנה ודיבור 

 שירים מולחנים 

 דקלומים 

 משחקים 

 סרטונים 

 סיפורים 

 המחזות 

 ציורים 

  פעילויות התאמה 

 פעילויות יצירה 

10 
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 מס' שיעורים ביחידה פירוט הפעילויות/ דרכי ההוראה תת נושאים נושאים
  אוכל. 5

 תזונה נכונה
 ארוחת בוקר 

 ארוחת צהריים 

 ארוחת ערב 

 פירות 

 ירקות 

 מוצרי חלב 

 תבשילים 

 חטיפים וממתקים 

 אוכל בריא ולא בריא 

 כלי אכילה 

 ב ושלילהמילות חיו- 
 כן, לא, יש, אין

  האזנה ודיבור 

 שירים מולחנים 

 דקלומים 

 משחקים 

 סרטונים 

 סיפורים 

 המחזות 

 ציורים 

  פעילויות התאמה 

 פעילויות יצירה 
 

10 

בעלי . 6
 חיים

 בית /חיות מחמד 

 חיות משק 

 חיות בר 

 חרקים 

 גן חיות 

 החיים-שמות בעלי 

 שמות ילדי בעלי חיים 

 קולות בעלי החיים 

  ,ספאריגן חיות 

  האזנה ודיבור 

 שירים מולחנים 

 דקלומים 

 משחקים 

 סרטונים 

 סיפורים 

 המחזות 

 ציורים 

  פעילויות התאמה 

 פעילויות יצירה 
 
 
 

10 

 צבעים. 7
 ומספרים

 צבעים 

 ( 10 - 1מספרים)  בזכר
 ובנקבה

  האזנה ודיבור 

 שירים מולחנים 

 דקלומים 

 משחקים 

 סרטונים 

 סיפורים 

 המחזות 

 ציורים 

  פעילויות התאמה 

 פעילויות יצירה 
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 כיתה א' - עולמות שיחהצעות לפעילויות לפי 

 שפות אחיות .1

 אוצר מילים . א

  ن  ح  ن  -ֲאַנְחנּו  /ناأ   -ֲאִני  /تخ  أ   - ָאחֹות /خأ   -ָאח  /مأ   -ֵאם  /بأ   -ָאב  /دل  و   -ֶיֶלד  משפחה:

  /عب  ص  أ   -ֶאְצַבע  /ني  ع   -ַעִין  /نذ  أ   -ֶזן אֹ  /سأ  ر   -רֹאׁש  /لِرجِ  -ֶרֶגל   /دي    -ד יָ  איברי הגוף:

 كر  وِ  -ָיֵרְך  /نط  ب   -ֶבֶטן 

   /ةض  ي  ب   -ֵביָצה  /ةن ب  جِ  -ְגִביָנה  /يخط  بِ  -ֲאַבּטיַח  /بن عِ  -ֲעָנִבים  /لص  ب   -ָבָצל  אוכל:

  لف  ل  ف   –ְלֵּפל ּפִ  /ةس  خ   -ַחָסה  /كوسا -ִקּׁשּוא  /رز  ج   -ֶגֶזר  /ةاح  ف  ت   -ַתּפּוַח 

 -ַטָּוס  /رم  ن  -ָנֵמר  /بن  ر  أ   -ַאְרָנב  /مارحِ  -ֲחמֹור  /فيل -ִּפיל  /لم  ج   -ָגָמל  /بل  ك   -ֶכֶלב  בעלי חיים:

  طاؤوس

 أل  س   -ָׁשַאל  /أر  ق   -ָקָרא  /ع  مِ س   -ָׁשַמע  /تب  ك   -ָכַתב   /س  بِ ل    -ָלַבׁש  /ل  ك  أ   -ָאַכל   פעלים:

 

 /المس   - ָׁשלֹום /رط  م   -ָמָטר  /سم  ش   -ֶׁשֶמׁש  /ومي   -יֹום /ةن س   -ָׁשָנה  /بوعأس   -ָׁשבּוַע  /يتب   -ַבִית 

  لميذتِ  -ַתְלִמיד 
 

 

 ללמידה חווייתיתופעילויות רעיונות . ב

 

 זיכרוןמשחק 

  עם אותה תמונה. מתחת לכל תמונה נוסיף את הפירוש  כרטיסיותזוגות של להכין

 למטה.בדוגמה בערבית, כמו בחצי בעברית ומהכרטיסיות : בחצי שלה

 על הרצפה מול התלמידים, לבקש מהם למצוא זוג מתאים  הכרטיסיות הפוך לפזר את

 בערבית. את המילה לה בעברית ויאת המ בקול להגידו

  את המילים בעברית  בקול ויגידכל תלמיד יציג בפני הכיתה את צמדי המילים שמצא

 .ובערבית

 היעזר במחסן המלים למטה.ל מומלץ  
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 דוגמה

 
 

 

 :הערה

 לים.ימאותיות ושל ללמד קריאה וכתיבה של  אין 

  אפשר להרחיב את הכרטיסיות בהתאם למה שלמדו הילדים במסגרת התכנית

 . "טעימות בעברית לגן הילדים"

 

 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה. ג

 "סרטון ובו דוגמה והסברים להפעלות בכיתה  –" אבחנה שמיעתית בשמות ובמילים

 .מתוך האתר 'עברית על הרצף'

 "ויזיה "רחוב סומסום" ושיר בנושא, מתוך תכנית הטל  – "מילים דומות בשתי שפות

 ערוץ 'הופ'. –

 קלטות של אילאיל שרון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نذ ُأ ُ ןז  א  

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/evriet/tymwt/hsypt-hsph-hbryt
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/evriet/tymwt/hsypt-hsph-hbryt
https://www.youtube.com/watch?v=dTds-RVD2iU
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 אני וגופי .2

 אוצר מילים . א

ֹ ביחיד איברי הגוף  /ְךֶר בֶ  /ְךֵר יָ  /לגֶ ֶר  /עבַ צְ ֶא  /דיָ  /ןׁשֵ  /ןֹוׁשלָ  /הּפֶ  /ףַא  /חצַ מֵ  /ןיִ עַ  /ןזֶ אֹ  /אׁש: ר

 ב  גַ  /ןטֶ בֶ  /הזֶ חָ  /ראּוָ צַ  /קּפֵ ְר מַ  /ףֵת כָ 

 /תעֹובָ צְ ֶא  /םיִ פַ ֵת כְ  /םיִ כַ ְר בִ  /םיִ לַ גְ ַר  /םיִ דַ יָ  /םיִ נַ ִש  /םיִ ינַ עֵ  /םיִ נַ זְ ָא  איברי הגוף ברבים:

 ים  ִק ּפְ ְר מַ 

ֹ ְש  /יםִד דָ צְ לַ  /הּטָ מַ לְ  /הלָ עְ מַ : לְ כיוונים ֹ ְש  /אלמ  הָר חֹוָא  /ים(נִ פָ ה )לְ ימָ ִד ָק  /הינָ ִמ יָ  /יןִמ יָ  /האלָ מ

 זכָ ְר מֶ  /דצַ  /ר(חֹוָא )מֵ 

 בהֵ אֹו /קחֵ צֹו /הכֶ ֹוב /בצּועָ  /חַ מֵ : שָ רגשות

 

 רעיונות ופעילויות ללמידה חווייתית. ב

 

 מאת מיכל חזוןפנים" שיר "

 

 המורה תציג את נושא איברי הגוף בפני התלמידים. 

 בסוף היחידה קישור לשיר מתוך ערוץ " כמה פעמיםפנים" שיראזינו להתלמידים י( 

YOUTUBE .) 

  םיר בהצבעה על האיברים השונים בגוף ובפנללוות את השיבזמן ההשמעה, אפשר. 

 לבקש הפעם מהתלמידים להאזין לשיר ולדקלם אותו ביחד. 

 על האיברים השונים בגוף ובפנים, לפי השיר להצביעהתלמידים לבקש הפעם מ. 

 בתורוכל אחד  אותם בקול,להגיד את האיברים השונים ו לשיים התלמידיםלבקש מ. 
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מילות השיר מובאות להלן כדי להקל על המורה, אולם אין להציג את השיר הכתוב 

 בפני התלמידים.

 יםנ  פ  

 חזון מיכל: מילים

 הירש נורית: לחן
 

 בּוׁשא חָ ף הּוַא הָ 

 ףצּוְר ּפַ ע הַ צַ ְמ ֶא בְ 

 ןטָ א ָק ה הּוּפֶ הַ 

 ן.כָ יְ חַ ק וְ ֹותמָ 
 

 הבָ ֹוּטן הַ זֶ אֹ הָ 

 היבָ ִׁש ְק ט מַ ֶק ׁשֶ בְ 

 תנֹובֹום נְ יִ ינַ עֵ הָ 

 ת.נֹונְ ֹובְת ת ִמ אֹון רֹוהֵ 
 

 ילִ ים ׁשֶ נִ ּפָ ה הַ לֶ ֵא 

ֹ ה הָ זֶ וְ   אׁשר

 ינִ ת אֲ יֹוְה לִ  ְךל כָ ב כָ טֹו

 .ׁשלֹום, ׁשָ יִ תַ ת, ְׁש חַ ַא 

 

 

 פעילות האיברים המפוזרים

  שונים.איברים עוד דפים קטנים של ושלם,  גוףשל ציור להכין מראש דף עבודה עם 

 ולבקש שהם  ואת הדפים עם האיברים השונים, את דף העבודה לחלק לתלמידים

בכל משך  .השלם הגוףבמקום שלהם על תמונת  יסדרו את האיברים המפוזרים

 הפעילות הזו, אפשר להשמיע ברקע את השיר "מי שטוב לו ושמח" )קישור בסוף(.

 ם השונים, להגיד אותם לבקש מהתלמידים לזהות את האיברילכבות את המוזיקה ו

 .ולהדביק אותם במקום בקול

 את שמות בקול  ולהגידאת עבודתם בפני הכיתה להציג התלמידים לבקש מ

 האיברים.
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 פעילות גופנית

 אותם בקוללומר השונים, ולבקש מהתלמידים  לעשות חזרה על איברי הגוף. 

  שיר "מי שטוב לו ושמח"את הסרטון ובו הלתלמידים להראות. 

 קש מהתלמידים לעמוד במעגל באמצע הכיתה. לב 

  תנועות שהפעם כולם יעשו  לבקשאת השיר "מי שטוב לו ושמח" פעמיים, ולהשמיע

 .גוף כמו שהם רואים בשיר

 לדקלם את השיר ביחדהפעם גם לבקש מהתלמידים לעשות תנועות גוף ו. 

 לבקש מכל תלמיד להגיד בקול את שמות איברי הגוף שהוא זוכר. 

 

 "המלך אמר"משחק 

 "להסביר לתלמידים את המשחק "המלך אמר. 

 "...ולהכריז על איבר  לבקש כל פעם מילד אחר להגיד בקול את המשפט "המלך אמר

 כולם צריכים לגעת. בו

  מותר לילד ה'מכריז' לנסות לבלבל את חבריו בכך שיכריז על איבר מסוים ויגע

 באיבר אחר מזה שהכריז עליו.

 מלך"אות ומבצעים את דברי ההילדים מקשיבים להור". 

  הוא הצביע ושעליו כל פעם מתלמיד אחר להגיד בקול מהו האיבר שעליו בלבקש

 .חברו הצביע

  על רגל חמש פעמים לבקש מהתלמיד שמתבלבל לבצע משימה חביבה, כמו לקפוץ

 פעמים וכך הלאה.שבע , לכדרר כדור אחת

ם, אפשר יהיה לשלב יחיד רבים ברמה גבוהה יותר, לאחר תרגול המשחק והפנמת המילי

 )הבדל אם המלך אמר לגעת בברך או בברכיים(.

 

 ריקוד

 לבקש מהתלמידים לעמוד על הרגליים. 

  זאב מאת אהרוןרף להלן מילות השיר( ו)מצ "ימינה ימינה"השיר ביצוע את להשמיע 

  .ישי-בן

  ,לבקש מהתלמידים לנחש מה הכוונה במילים החדשות שהם שומעים: ימינה

 .שמאלה, לפנים, אחורה ועוד

  :שני צעדים לימין, שני לבקש מהתלמידים לבצע את הפעולות בריקוד, כמו בשיר

ב"לה לה" וכו', מסתובבים במעגל או  .צעדים לצד שמאל, צעד קדימה, צעד אחורה

 מדלגים.

 

 

http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=283&artist=387
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=283&artist=387
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 ,ָיִמיָנה ָיִמיָנה

 ,ְשמֹאל ְשמֹאָלה

 .ָאחֹוָרה, ְלָפִנים

 ,ָיִמיָנה ָיִמיָנה

 ,ְשמֹאל ְשמֹאָלה

 .ָאחֹוָרה, ְלָפִנים

 

 ...ָלה ָלה

 

 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה. ג
 

 " הוא חשוב" מתוך שירי ילדים ערוץ " )מכונה גם "הפנים שלי" ו"האף פניםשיר

 'בייבי'.

 "ברושי, אתר זמרשת אברהם, ישי-בן זאב מאת אהרון שיר "ימינה ימינה 

  עשר אצבעות"שיר" 

 עולנו של נוני-"עיניים רגליים וגוף האדם לילדים" קצר סרט 

  ערוץ לולי -יש לי שתי ידיים: משחקשיר 

  עוגה-עוגהשיר 

 " שירי ילדים ערוץ 'בייבי'.מי שטוב לו ושמחשיר ," 

  אתר אצטבאאני וגופימצגת , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eCXMTVNlx_k
https://www.youtube.com/watch?v=eCXMTVNlx_k
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=283&artist=387
https://www.youtube.com/watch?v=L_w2wMTVfbY
https://www.youtube.com/watch?v=L_w2wMTVfbY
https://www.youtube.com/watch?v=-h7cR5_weHI
https://www.youtube.com/watch?v=-h7cR5_weHI
https://www.youtube.com/watch?v=5QFQq1Qr1a8
https://www.youtube.com/watch?v=5QFQq1Qr1a8
https://www.youtube.com/watch?v=jSddhdC_FzA
https://www.youtube.com/watch?v=A7TpdC-1e7U
https://www.youtube.com/watch?v=A7TpdC-1e7U
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/evriet/tymwt
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/evriet/tymwt
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 והמשפחה אני .3

 אוצר מילים . א

 /הדָ ֹוּד /דֹוּד /תקֹוינֹוִת  /תֶק ינֹ ִת   /קינֹוִת  /תיֹוחָ אֲ  /תחֹוָא  /יםִח ָא  /חָא  /אמָ ִא  /אבָ : ַא משפחה

 /תנֹוב   /תב   /יםנ  ב   /ןב   /יםינ  נ   /הינ  נ   /יןנ   /יםד  כ  נ   /הד  כ  נ   /דכ  נ   /אָת בְ סָ  /אבָ סַ  /תֹוּדֹוּד /יםִד ֹוּד

 תמֹואֹות   /יםמ  אֹות   /המ  אֹות   /םאֹות  

 /ןבֹוא  ת  ב   /הד  ֹות /היח  ל  ס   /הש  ק  ב  ב   /תאֹור  ת  ה  ל   /םלֹוש   מילות נימוס וביטויי בקשה וברכה:

 /אב  ה   ְךרּוב   /בל טֹוז  מ   /ע?מ  ש  ה נ  מ   /?ָךמ  לֹוה ש  מ   /יםב  ם טֹוי  ר  ה  צ   /בה טֹול  י  ל   /בר טֹוק  ב  

 דבֹוכ  ל ה  כ   /ח  מ  ג ש  ח   /בם טֹויֹו /יםא  ב  ים ה  כ  רּוב  

   י?ל ִמ ׁשֶ  /ּהלָ ׁשֶ  /ֹולׁשֶ  /ילִ : ׁשֶ שייכות

 

 

 חווייתיתופעילויות ללמידה רעיונות . ב

 

 והמשפחה המורחבתהמצומצמת המשפחה  הכרת

  בני המשפחה כינוי לבעברית המשמשות המילים את ללמד את התלמידים

 .ורחבתהמשפחה המבני ומצומצמת ה

  בני המשפחהתמונות משפחתיות של כל אש רמלהביא לבקש מהתלמידים 

 .(, אבא, אח, אחות)שלי( מאיא ,אניולהציג אותן בקול בפני הכיתה ) המצומצמת

 קטנה ביותרהלמי יש ביותר ו גדולהההמשפחה  יש למי לזהותהתלמידים לבקש מ. 

  דוד, דודהנכד,  תא,בני המשפחה המורחבת: סבא, סבאת התלמידים להציג בפני. 

  קיימת אפשרות להצגת התמונות השונות של בני המשפחה על ידי שימוש בכלים

 . המוזיאון הווירטואליפתוחים כמו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.3dvas.com/index.php
http://www.3dvas.com/index.php
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 יצירה

 

 ודף אחר עם דמויות אחרות של בני  להכין מראש דף עבודה של עץ המשפחה

 אבא, סבא, דודה ועוד. המשפחה:

  את התמונה של כל אחד מבני  ולבקש מהם להדביקאת הדף לחלק לתלמידים

 .על עץ המשפחה, לצבוע ולקשטהמשפחה 

 התלמידים יציגו בפני הכיתה את עץ המשפחה שעשו. 

 זאת המשפחה שלי"למשל:  בקול כל תלמיד יציג את עץ המשפחה שלו ויתאר אותו" .

  .וכך הלאה "לה יסמיןהשם שזאת אחותי, " ,"יוסף השם שלוזה אבא, "

 

 משחק תפקידים

  להכין מראש דפים עם ציורי פנים של דמויות שונות מהמשפחה המורחבת

 ומהמשפחה המצומצמת.

  דבק, פלסטלינה, ועודומכחולים ליצירה: צבעיםחומרים להביא ,. 

 .לחלק את התלמידים לקבוצות 

 תוך המשפחה המצומצמת ומתוך המשפחה כל קבוצה ציורי פנים של דמויות מלתת ל

 המורחבת. 

 כרצונו. לקשטאותה ולצבוע דמות מסוימת, לבחור קבוצה לבקש מכל תלמיד ב 

 להגיד בקול משפט מסוים ואת הדמות שבחר בפני הכיתה  להציגכל תלמיד לבקש מ

 : "אני אחמד, אני אבא", "אני יסמין, אני דודה". למשל על הדמות.
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 יקודר /תנועהמשחק 

  ללמד את התלמידים את השיר "פתחו את השער" לקדיה מולודובסקי. ישנם הרבה

. אפשר לצפות בסרטון השיר מערוץ 'הופ' שממחיש YouTube-ביצועים לשיר זה ב

 את המשמעות )קישור בסוף היחידה(.

 מילות השיר:

 מולודובסקי קדיהמילים: 
 ברגשטיין פניה: עברי נוסח/תרגום

 נרדי נחום: לחן
 

 ,ָרָחב ִּפְתחּוהּו, ַהַּׁשַער ֶאת ִּפְתחּו

 :ָזָהב ַׁשְרֶׁשֶרת ֹּפה ַתֲעֹבר ָעבֹור

 ַאָבא

 ,ְוִאָמא

 ְוָאח

 ְוָאחֹות

 ְוַכָלה ְוָחָתן

 .ַקָלה ְבִמְרֶכֶבת

 

 ,ָרָחב ִּפְתחּוהּו, ַהַּׁשַער ֶאת ִּפְתחּו

 :ָזָהב ַׁשְרֶׁשֶרת ֹּפה ַתֲעֹבר ָעבֹור

 ַסָבא

 ,ְוַסְבָתא

 ְודֹוד

 ְודֹוָדה

 ְוִניִנים ּוְנָכִדים

 .ְּפִניִנים ְבִמְרֶכֶבת

 

 ,ָרָחב ִּפְתחּוהּו, ַהַּׁשַער ֶאת ִּפְתחּו

 :ָזָהב ַׁשְרֶׁשֶרת ֹּפה ַתֲעֹבר ָעבֹור

 ַאָגס

 ,ְוַתּפּוחַ 

 ,ְלִקנּוחַ  ּוְדַבׁש

 ְצַהְבַהב ְוָרִקיק

 .ָזָהב ַצַלַחת ַעל

 

 .ָרָחב חּוהּוִּפְת , ַהַּׁשַער ֶאת ִּפְתחּו

  .יש להעמיד את הילדים בשני טורים מקבילים 

 כמו 'גשר'ולאחוז ידיים ביחד רים ידיים, לההזוג הראשון לבקש מ. 
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  לסוף  עד שמגיעיםבזוגות מתחת ל'גשר' שנוצר בין ידיהם, לבקש מהתלמידים לעבור

 הטור ומתקדמים להתחלה. 

 גם הם לסוף, הזוג השני מרים עובר, שני הראשונים הולכים שהזוג האחרון  לאחר

 ידיים וכך הלאה.

 לבקש מהתלמידים לדקלם את השיר שלמדו, בזמן שהם משחקים. 

 .לאחר שמסיימים, לבקש מכל תלמיד להגיד בקול שלוש מילים שלמד מהשיר 
 

 משחק ניחושים

 משפחה קרוב להם )פריט -לבקש מהתלמידים להביא לשיעור אביזר מייצג של בן

 אותו, אביזר, משחק וכו'(. לבוש, חפץ שמשמש

 של מי זה?" , ""מה זה?ציג את החפץ בפני הכיתה: לבקש מכל תלמיד בתורו לה" 

  :אח". /מאיא /"של סבאלבקש מהחברים לנחש למי שייך הפריט שהתלמיד מציג 
 

 משחק תפקידים

  כמו בפעילות הקודמת אך הפעם מדובר ב'תחפושת'. כל ילד יתחפש לבן משפחה לפי

 בחירתו.

 ישאלו אחד את השני 'מי אתה?'  ירכיבו 'משפחות'.התלמידים יסתובבו בכיתה ו

 'אתה סבא?' 'אני אבא' וכו', יתחלקו לכמה משפחות, ואז יציגו את בני המשפחה. 

 

 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה. ג

 מאת חנה הורן. ערוץ 'הופ'.הלו הלו אמא" סיפור " 

  מתוך הקלטת לוין קיפניסמאת  "אחרת מאאפרוח שהלך לחפש אמעשה ב" –סיפור .

 .1994, "קיפניס לוין סיפורי" הקלטת מתוך

 " :הופ'" מאת קדיה מולודובסקי. ביצוע: ערוץ פתחו את השערשיר'. 

 שיר הפתיחה לסדרה. מתוך ערוץ 'בייבי'. –" איפה סבא" שיר 

 אתר  בקישור כאן. מילות השיר 'הופ'" מאת שלמה ניצן. ערוץ המשפחה שלי" שיר

 'שירונט'.

 לחן: נמרוד טנא ,יגון רוזמילים: תלמה אל, "לאבא שלי יש סולם" שיר. 

 לחן: לוי שם טוב ,מילים: אריק איינשטיין", יש לי אח קטן" שיר. 

 " וך הפרק "ידיים" של פרפר מילים ולחן: דתיה בן דור. מת", שלום לכם שלוםשיר

 .נחמד

  אתר אצטבאהמשפחהמצגת בנושא ,. 

https://www.youtube.com/watch?v=OBM3DBBhZqw
https://www.youtube.com/watch?v=OBM3DBBhZqw
https://www.youtube.com/watch?v=hZsfA767ctU
https://www.youtube.com/watch?v=xo0UkPEEd4E
https://www.youtube.com/watch?v=xo0UkPEEd4E
http://www.babytv.co.il/grandpas-gallery.aspx
http://www.babytv.co.il/grandpas-gallery.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=2_0EKcWOJ-0
https://www.youtube.com/watch?v=2_0EKcWOJ-0
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=1668&wrkid=5049
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=1668&wrkid=5049
https://www.youtube.com/watch?v=pNmI5WDweyU
https://www.youtube.com/watch?v=pNmI5WDweyU
https://www.youtube.com/watch?v=qsC_bMHMJFs
https://www.youtube.com/watch?v=qsC_bMHMJFs
https://www.youtube.com/watch?v=2bue_NX2BkE
https://www.youtube.com/watch?v=2bue_NX2BkE
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/evriet/tymwt
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/evriet/tymwt
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 בית הספר  .4 

 אוצר מילים . א

 /תלֶ הֶ נַ ְמ  /להֵ נַ ְמ  /תכֶ נֶ חַ ְמ  /ְךנֵ חַ ְמ  /הֶר מֹו /חַ לּו /ןחָ לְ ׁש   /אסֵ כִ  /תלֶ ּדֶ  /ןֹולחַ  /הָת : כִ סביבת הכיתה
 ה יָ ִר פְ ִס  /ןרֹוְּד ְס ִמ  /רצֵ חָ  /היָר כִ זְ מַ  /ירכִ זְ מַ  /תירּוכִ זְ מַ  /תֶר מֶ ֹוׁש /רמֵ ֹוׁש

  /רמָ לְ ק/ ַק בֶ ּדֶ  /לגֵ ְר סַ  /דּדֵ חַ ְמ  /קחָ מָ  /ןרֹוּפָ עִ  /תֶר בֶ ְח מַ  /רפֶ סֵ  /טקּולְ : יַ כלים וחפצים

 תנּומָ ָא  /טְר ֹוּפְס  /יתלִ גְ נְ ַא  /ןֹובְׁש חֶ  /יתבִ ָר עֲ  /יתִר בְ : עִ מקצועות

 הנ  ה   /ה?יפ  א  

 יןֵא  /ׁשיֵ 

ֹ  /הזֶ   אתז

 

 רעיונות ופעילויות ללמידה חווייתית. ב

 משחק תמונות

  של חפצים מסביבת הכיתה. אפשר כמה /ציורים כרטיסיות עם תמונות מראשלהכין

 כרטיסיות של אותו החפץ. 

 .לחלק את התמונות בין התלמידים בכיתה 

  על החפצים, למשל: "איפה העיפרון?", או "איפה החלון?" תשאלהמורה. 

 י הכיתה כל מי שמחזיק את התמונה הנדרשת, קם ממקומו, מציג את התמונה בפנ

 " או "הנה חלון". ואומר למשל: "הנה עיפרון

 או ?"לתת לאותו תלמיד שענה, לשאול את השאלה הבאה "איפה הקלמר אפשר ,

 בתשובות בלבד.שהמורה תמשיך בשאלות והתלמידים 

 

 פעילות הקלמר

  מחק, מחדד, עט, : עפרון, ם ובחפצים מסביבת הכיתהמלא בכליתיק להביא מראש

 ועוד.מחברת חשבון , סרגל

 חפץ מסוים מהקלמר, להציג בפני התלמידים, ולשאול: "מה זה?" להוציא 

 ת או בכל פעם מתלמיד אחר לענות  ולהגיד בקול. למשל: לבקש מכל הכיתה בבת אח

 זה מחק", "זה מחדד"."

  את החפצים שיש לנו עד עכשיו: קלמר, מחק, מחדד ועוד. לשיים לבקש מהתלמידים 
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 דף עבודה

  להכין מראש דף עם תמונות שונות של חפצים מסביבת בית הספר וחפצים מחוץ

 לסביבת בית הספר )כולל מילים שהילדים כבר למדו(.

 מהתלמידים להקיף בעיגול את התמונה  להגיד בקול שמות של חפצים שונים, ולבקש

", והתלמידים יצטרכו אבטיחהמתאימה למילה ששמעו. למשל: המורה תאמר "

 .האבטיחלהקיף בעיגול את תמונת 

  יקיפו בעיגול את כל המילים שנאמרו, לבקש מכל תלמיד להציג  שהתלמידיםלאחר

ברת", "זה ", "זאת מחאבטיחבקול את החפצים שהוא הקיף בעיגול, למשל: "זה 

 קלמר", ועוד.

 

 משחק שייך ולא שייך

 .לתלות על הלוח דף עם תמונה של ילקוט גדול 

  מסביב לילקוט לתלות בערבוביה תמונות של  חפצים שונים, חלק מהם שייך לסביבת

בית הספר וחלק אחר לא שייך )למשל: בגדים, כלי מטבח וכו'. אפשר להיעזר גם 

: ירקות, בעלי חיים ששמותיהם דומים בתמונות מהיחידות הקודמות. למשל

 בערבית, חברי המשפחה המורחבת וכו'(.

  להזמין תלמידים ללוח, לבקש מהם לקרוא בשם החפץ שהם בוחרים, ולשים אותו

 ליד הילקוט או בקבוצה אחרת, בהתאם.  

  על הלוח, יש לחלק לתלמידים דף, עליו מצוירים גם הילקוט הגדול וגם,  המיוןלאחר

 נוספים.תיהם היו על הלוח + פריטים אחרים ן יותר, הפריטים שתמונובגודל קט

  לבקש מהתלמידים לגזור את הפריטים השונים ולהדביק את כל החפצים השייכים

 לבית ספר על תמונת הילקוט שלפניהם.

  שהתלמידים יציירו פריטים נוספים שהם רוצים שיהיו בילקוט שלהם  לבקשאפשר– 

 מות הדברים שציירו, בעברית.ושישאלו את המורה מה ש

  פעם מתלמיד אחר להגיד בקול מה יש "בילקוט שלו" בדף שהוא קיבל. בכללבקש 

 יציגו בפני הכיתה את הדף שהכינו, יצביעו על פרט מסוים ויגידו למשל:  התלמידים

 זה הילקוט שלי.  בילקוט שלי יש מחק, בילקוט שלי יש מחדד, עפרון ועוד.
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 עיונות להרחבה ולהעשרהקישורים ור. ג

 

 פסטיבל שירי אוסף" האלבום בכר, מתוך יוסי)דינג דונג( מאת  שיר הפעמון 

 באתר 'שירונט'., "הילדים

  אצטבא אתרמתוך  בכיתה ובילקוטמצגות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=1125&wrkid=14950
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/evriet/tymwt
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/evriet/tymwt
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 ותזונה נכונה אוכל .5

 אוצר מילים . א

 ארוחת ערב  /ארוחת צהריים /ארוחת בוקר /ארוחה

 /תנֶ מֶ ׁשַ  /היצָ בֵ  /הנֶ בַ לַ  /קֹוֹוׁש /הינָ בִ גְ  /בלָ חָ  /היָ נִ מָ ְח לַ  /הָת ּפִ  /םחֶ לֶ אוכל לא בריא:  /אוכל בריא

 קר  מ   /טל  ס   /ס'יפ  צ   /ליצ  נ  ש   /יט  ג  פ  ס   /הט  ס  פ   /המ  אר  ו  ש   /סמּוחּו /ףעֹו /רש  ב   /זר  א   /רַת עְ זַ  /ןבֶ לֶ 

 לאפ  ל  פ   /היצ  פ   /רג  ר  ּובמ  ה   מזון מהיר )להדגיש שפחות בריא(:

 /לצ  ב   /יתב  רּוכ   /ברּוכ   /הס  ח   /סג  א   /הנ  נ  ב   /זּופת   /ח  ּופת   /הי  נ  ב  ג  ע   /ןפֹופ  ל  מ   :ירקותו פירות

 ענ  ע  נ   /תּות /יח  ט  ב  א   /לפ  ל  פ  

 הגָ עּו /היד  ל  ג   /דל  קֹוֹוש /קת  מ  מ    /יףט  ח   קינוחים:

 קּובְק בַ  /סֹוכ /יןכ  ס   /גל  ז  מ   /יתפ  כ   /ףכ   /הר  ע  ק   /תח  ל  צ   /הפ  : מ  כלים

ֹ  /ןכֵ  ושלילה:מילות חיוב   יןֵא  /שיֵ  /אל

 

 יתרעיונות ופעילויות ללמידה חוויית. ב

 

 עורכים שולחן

  שונים לעריכת שולחן: מפה, צלחת, כף ועוד כליםלהביא מראש 

   תחילה המורה  התלמידים בכיתה, ולקרוא בקול בשם כל פריט מוללערוך שולחן(

 ואז הכיתה במקהלה(.

 כלים אנחנו צריכים כדי לערוך שולחן,  ילויעור הבא: לשאול את התלמידים אבש

 ולבקש מהם להגיד את זה בקול. למשל: מפה, צלחת, כף, מזלג, קערה ועוד.

  שולחן בהתאם.את היש לערוך  –כל פריט שיאמרו 
 

 

 ארוחות

  על הלוח בפני התלמידים. תמונות של מאכלים ולהציג אותן מראשלהכין 

  ארוחות: ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, למיין את המאכלים לפי  מהתלמידיםלבקש

 ארוחת ערב וקינוח.

  בוחר מאכל מסוים, אומר את שם המאכל בפני הכיתה ומשייך אותו  תלמידכל

 לארוחה מסוימת בהתאם.
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 ירקות מפלסטלינה

  הסיפור "גן ירק מפלסטלינה" בפני התלמידים. אתלקרוא 

  ים. פלסטלינה בצבעים שונים ולחלק לתלמיד מראשלהביא 

  אחד מהתלמידים להכין מהפלסטלינה סוג ירק מסוים או סוג פרי מסוים  מכללבקש

קריאה בשמו של תוך בפני הכיתה )אחד לפחות, אפשר יותר( ולהציג אותו 

 הפרי/הירק.

 

 בריא/ לא בריא

  תמונות של מאכלים בריאים )למשל: פירות, ירקות, מוצרי גבינה( ולא  מראשלהכין

 על הלוח בפני התלמידים. ( ולהציג אותןממתקים+  בריאים )מזון מהיר

  למיין את המאכלים לפי קבוצות: אוכל בריא/אוכל לא בריא.  מהתלמידיםלבקש 

 לשייך את שם המאכל בפני הכיתה ולומר מאכל מסוים, לבחור כל תלמיד לבקש מ

 לא בריא( בהתאם. /אותו לצד הנכון בטבלה )בריא

  קבוצות: מתחת ל'בריא' לשים תמונות -הפעלה עם יותר תת אותהאפשר את

תבשילים. מתחת ל'לא בריא' תמונות נפרדות  /מוצרי חלב /ירקות /נפרדות: פירות

 חטיפים.  /וקינוחיםממתקים  /של  עוגות ומאפים

  למיין את המאכלים ולהגיד בקול את שמות המאכלים השונים מהתלמידיםלבקש. 
 

 

 עושים סלט ירקות/ סלט פירות

  פירות. /מבעוד מועד להביא מצרכים שונים לסלט ירקות מידיםמהתללבקש 

 את שמו בקול. ויאמרהירק שהביא,  /כל תלמיד יציג בפני הכיתה את הפרי 

  סלט פירות או סלט בפני הכיתה, מול עיני התלמידים: סלט מסוים  להכיןלהתחיל

 ירקות.

  עכשיו "למשל: כל פעם איזה פרי או ירק הוספנו לסלט. בלהגיד  מהתלמידיםלבקש

 וכך הלאה. "בצל יש לנו מלפפון ועגבנייה, צריך", "מוסיפים לימון

  בזמן הכנת הסלט, לחזור על שמות המצרכים בקול רם ולבקש מהתלמידים להגיד

 בקול את שמות המצרכים שלמדו.

  לאכול את הסלט שנוצר. לתלמידיםלתת 
 

 

 פעילות יש/אין

  לות על "מה יש" ו"מה אין" בסלט , לשאול את התלמידים שאהסלטלאחר הכנת

 ."לא, אין ביצה" "בסלט יש ביצה?" ."כן, יש עגבנייה" "בסלט יש עגבנייה?"למשל: 

 בסלט אין "למשל:  צריכים לענות על השאלות או להציע מילים אחרות. התלמידים

 ."בסלט יש חסה", "חלב
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 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה. ג

 " מאת מרים רות ,"תירס חםסיפור  

 " מאת דרור גריןגן ירק מפלסטלינהסיפור ," 

 " מאת לוין קיפניסאליעזר והגזרשיר ," 

 " מאת מיטל בגן הירוקאצבעות 5ארוחת בוקר ב שיר ," 

 " לחן: יוני רכטר ,שנהבמילים: חיה ", גברת עם סליםשיר 

 דברים שלולי אוהב: שיר בתאבוןר "שי" 

 " ,פירות וירקותאוצר מילים עם נוני " 

  אתר אצטבא  אוכליחידת לימוד בנושא, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pOSFPejwPYo
https://www.youtube.com/watch?v=pOSFPejwPYo
http://www.booknet.co.il/prodtxt.asp?id=4337#.VvlhEPsrLnE
http://www.booknet.co.il/prodtxt.asp?id=4337#.VvlhEPsrLnE
https://www.youtube.com/watch?v=yoIlgMwjR40
https://www.youtube.com/watch?v=yoIlgMwjR40
https://www.youtube.com/watch?v=8P3m38uKAWU
https://www.youtube.com/watch?v=FHeTKM5i4CQ
https://www.youtube.com/watch?v=FHeTKM5i4CQ
https://www.youtube.com/watch?v=xQODYloEwRk
https://www.youtube.com/watch?v=xQODYloEwRk
https://www.youtube.com/watch?v=8KuZNrfiKR8
https://www.youtube.com/watch?v=8KuZNrfiKR8
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/evriet/tymwt
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/evriet/tymwt
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 בעלי חיים .6

 אוצר מילים . א

 
 

 ג/ ּדָ יכ  ת   /רג  אֹו /בנָ ְר ַא  /בלֶ כֶ  /לתּו)חלק חיות משק מבויתות(: חָ  מחמד /חיות בית

 הש  ב  כ   /זע   /הר  פ   /ירז  ח   /רמֹוחֲ  /תלֶ גֹ נְ ְר ַת  /ןפָ ׁשָ  /ס: סּוחיות משק

 בצ   /הפ  'יר  ג   /ףקֹו /ילפ   /בא  ז   /רמ  נ   /הי  ר  א   /בד   /ע  ד  ר  פ  צ   /רב  כ  ע   /שח  : נ  ות ברחי

 ףּוׁשנְ יַ  /הנ  יֹו /ֹורפצ   :עופות

 הר  בֹוד   /שּותי   /בבּוז   /רפ  ר  פ   /הל  מ  : נ  חרקים

 חַ רֹופְ ֶא  /בה(ר )לכלב ולכלּוג /ל )לפר ופרה(גֶ עֵ  /ח )לסוס וסוסה(יָ : ְס שמות 'ילדי החיות'

 (ולאתוןר )לחמור יִ עַ  /ולעז(לתיש י )ִד גְ  /ה )לכבשה(לֶ טָ  /ל )לציפור(זָ ֹוג /)לתרנגולת(

 -ֹוָעה )כבשה ּפ /מּו( –ה )פרה עָ ֹוג /)סוס: ִהיִהיִהי(/צוהל ֵנף: צֹוקולות בעלי החיים בעברית

ם )דב, חיות הֵ נֹו /ר )חמור(עֵ נֹו /מיאו( –ת )חתולה לֶ לֶ יַ ְמ  /הב או האו(-הב –)כלב  חַ בֵ נֹו /ֶמה(

 ג )אריה(ֵא ֹוׁש /טרף(

 

 רעיונות ופעילויות ללמידה חווייתית. ב

 

 קולות החיות

  קולות של חיות, בעזרת השיר "אצא לי השוקה" לתלמידיםלהשמיע 

  לזהות את הקול ולשייך אותו לחיה מסוימת מהתלמידיםלבקש 

  ואת הקול שלה הכיתהלהגיד בקול את שם החיה בפני  מהתלמידיםלבקש 

 

 גן חיות

  חיות בר וחיות תמונות של  /צעצועיםמהתלמידים להביא מהבית  מראשלבקש

 .מחמד שונות

  להגיד בקול את שמות החיות שהביאו לכיתה מהתלמידיםלבקש. 

  את שמות החיות לבנות דגם של גן חיות, בעזרת המורה, ולהציג  מהתלמידיםלבקש

 .בקול בפני הכיתה
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 ישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרהק. ג
 

 מאת תרצה אתר"האריה שאהב תות" מוקלט סיפור , 

 מאת אריק קרלעבהזחל הר" מוקלט סיפור ," 

 בעלי חיים לילדים ולפעוטותמילים של נוני, " אוצר" 

 השפן הקטן" שיר" 

 לחן: עובד אפרת, מילים: פניה ברגשטיין", בוא אליי פרפר נחמד" שיר 

 ביצוע: מקהלת שרונית, מילים ולחן: עממי", אצא לי השוקה" שיר 

 לגל הייתה כבשה קטנה" שיר" 

 לדוד משה" שיר" 

 אתר אצטבאסוגי החיות מצגת , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ygl8SyJtZk
https://www.youtube.com/watch?v=1ygl8SyJtZk
https://www.youtube.com/watch?v=381Vs1IUvTE&list=PLdwbCVdKVIQEIMR9YPB229mcMwo9BgqiW
https://www.youtube.com/watch?v=QcANPfq5V7g
https://www.youtube.com/watch?v=QcANPfq5V7g
https://www.youtube.com/watch?v=GP8R58kW-bs
https://www.youtube.com/watch?v=GP8R58kW-bs
https://www.youtube.com/watch?v=voH0lU2fQYQ
https://www.youtube.com/watch?v=voH0lU2fQYQ
https://www.youtube.com/watch?v=yfZBO3SZrpE
https://www.youtube.com/watch?v=yfZBO3SZrpE
https://www.youtube.com/watch?v=i5OybudpDPc
https://www.youtube.com/watch?v=i5OybudpDPc
https://www.youtube.com/watch?v=An6CpOhotUc
https://www.youtube.com/watch?v=An6CpOhotUc
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/evriet/tymwt
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/evriet/tymwt
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 ומספרים צבעים .7

 אוצר מילים . א
 

 דר  ו   /תל  כ  ת   /םת  כ   /לח  כ   /רפ  א   /קר  י   /בה  צ   /םד  א   /ןב  ל   /רח  : ש  םצבעי

 : מספרים

ה/ ת  מֹוה/ ש  ע  ב  ה/ ש  ש  ה/ ש  ש  מ  ה/ ח  ע  ב  ר  ה/ א  ש  לֹום/ ש  י  נ  ד/ ש  ח  א   -בזכר    הר  ש  ה/ ע  ע  ש  נ 

המֹוש   /עב  ש   /שש   /שמ  ח   /עב  ר  א   /שלֹוש   /םי  ת  ש   /תח  א   - בנקבה  רש  ע   /עש  ת   /נ 

 

 רעיונות ופעילויות ללמידה חווייתית. ב
 

 צבעיםבנושא משחק זיכרון 
 וכרטיסיה כתם צבע  : כרטיסיה אחת עםלהכין  זוגות כרטיסיות, בכל זוג כרטיסיות

  .באותו צבע אחרת עם תמונה

 לדוגמה:

 

 

 ( כך שלכל קבוצה תהיה ערכה של לשכפל את הכרטיסיות לפי מספר הקבוצות בכיתה

 .כל הכרטיסיות(

 במעגל, כשכל קבוצה יושבת לחלק את הכיתה לקבוצות. 

 בפני כל  לחלק את הכרטיסיות לתלמידים, כשהכרטיסיות מונחות הפוך על השולחן

 .הקבוצה

  כל תלמיד לפי תורו, בוחר לפתוח שתי כרטיסיות במטרה למצוא התאמה ביניהן

מקבל את הכרטיסיות, והתור שתי כרטיסיות מתאימות  מבחינת הצבע. מי שמוצא

 עובר הלאה.

 למצוא כמה שיותר זוגות כרטיסיות. בכל קבוצה כל תלמידלבקש מ 

 בקבוצה שלוהמנצח הוא מי שאסף מספר רב יותר של כרטיסיות , . 

  לבקש מכל תלמיד להציג בפני הכיתה את זוגות הכרטיסיות שזכה בהם, עם הצבעים

ואת מספר הכרטיסיות שזכה בהן בסך  בקול את שמות הצבעים ולאמרשעליהם, 

 .הכל
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 ביעה לפי מספריםצ -יצירה

  להכין דפי עבודה עם ציורים שונים, כשכל חלק ממוספר במספר אחר )אפשר למצוא

 (."דפי צביעה לפי מספרים"בחיפוש באינטרנט, במילים: 

 לדוגמה

 

 

 .להסביר לתלמידים שהמספרים השונים מייצגים צבעים שונים 

 לבקש מהתלמידים לזהות את המספרים ואת הצבעים ולצבוע בהתאם. 

  לבקש מהתלמידים להציג את עבודתם בפני הכיתה, ולהגיד בקול את שמות

 המספרים ואת שמות הצבעים השונים.

 

 משחק הבלונים

 :לבן, אדום, צהוב, ירוק.כתום מביאים לכיתה הרבה בלונים בצבעים מגוונים , 

 .כותבים מספר אחד על כל בלון 

 את הבלונים.ניהם מבקשים מהתלמידים להתאסף באמצע הכיתה, ומפזרים בי 

  לבקש מכל תלמיד לתפוס בלון אחד, ולהגיד בקול רם בפני כל הכיתה באיזה צבע

הבלון שלו ומה המספר שרשום עליו. למשל: "אני אחמד, יש לי בלון אדום ומספר 

 חמש".

 

 

http://www.המדריך.co.il/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94/%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D.html
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 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה. ג

 " מרים רותמאת  ",מעשה בחמישה בלוניםסיפור 

 " 1978", מאת עפרה גלברט, הוצאת הקיבוץ המאוחד טיול בצבעיםסיפור 

  אתר אצטבאצבעיםמערך שיעור ומצגת בנושא , 

 " ספיישל הצבעים של קשתשיר" 

 " מילים: מאיה בר מוחה גוזלי, לחן: חיים בדרכים, " בנושא זהירות מר. רמזורשיר

 גוזלי

 " ערוץ בייבי ",המספריםשיר 

 " אתר אצטבא הצבעיםמצגת בנושא ," 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5mCjDPUCxtg
https://www.youtube.com/watch?v=5mCjDPUCxtg
http://www.ofra-gelbart-avni.co.il/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://www.ofra-gelbart-avni.co.il/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/evriet/tymwt
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/evriet/tymwt
https://www.youtube.com/watch?v=o2i_arC3TXE
https://www.youtube.com/watch?v=o2i_arC3TXE
https://www.youtube.com/watch?v=0U0ETXe3I_I
https://www.youtube.com/watch?v=0U0ETXe3I_I
https://www.youtube.com/watch?v=HGs0kMZSPDU
https://www.youtube.com/watch?v=HGs0kMZSPDU
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/evriet/tymwt
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/evriet/tymwt
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  כיתה ב'כיתה ב'
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 לכיתה ב' תכנים

 כדלקמן: שיחעולמות בכיתה ב', כלולים שבעה 

 וזהירות בדרכיםאמצעי תחבורה  .1

 ניקיון ובריאות .2

 חגים וטקסים ) 'חג החגים'( .3

 תחביבים  .4

 יד )בעלי מקצוע(-משלח .5

 השנהעונות  .6

 קניות .7

 

 הערות

  הוראת משרד החינוך, בשני שיעורים שבועיים  ' תתקיים, לפיבהוראת העברית בכיתה

שעות לימוד עברית  60 שבועות הוראה בשנת לימודים = 30 ×שעות לימוד שבועיות  2)

 בכיתה א'(.

  בלבד.  שיחלפי פריסת השעות לאורך שנת הלימודים, מומלץ ללמד ששה עולמות

 60 יעורים =ש  10 × עולמות תוכן 6עשרה שיעורים ) שיחמומלץ להקדיש לכל עולם 

שעות  לימוד בשנה(. מכיוון שיש ללמד את העברית, כאמור, שני שיעורים בשבוע, 

 יוקדשו כחמישה שבועות. שיחמשמעות הדבר שלכל עולם 

  כדי לאפשר למורה בחירה. המורה יכולה  שיחבתכנית הלימודים כללנו שבעה עולמות

 בחירתה. מתוך השבעה, או את כל השבעה, לפי שיחללמד ששה עולמות 

  בלבד, הבחירה תעשה לפי העדפתה  שיחששה עולמות במקרה בו המורה תעדיף ללמד

 ובהתאמה לכיתה.

 בהתאם לסדר המוצע, מאחר והוא בנוי באופן  שיחמומלץ ללמד את עולמות ה

 הםלתלמיד, ובהדרגה  ראשונים עוסקים בנושאים הקרוביםה שיחהדרגתי: עולמות ה

מחייב, ולכל מורה הזכות לשנותו בהתאם לצרכי מתרחבים. אולם סדר זה אינו 

 הכיתה.   

  בהצעות לפעילויות לפי יחידות כלולים קישורים רבים. מומלץ לפתוח את הקישורים

 בגרסת גוגל כרום. 

 כגון בשל הסרת אתר מ( במקרים בהם קישור אינו נפתח-YOUTUBE מומלץ להעתיק ,)

 ור פעיל.מילות מפתח משמו ולחפשן ב'גוגל', למציאת קיש
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מספר שיעורים  דרכי ההוראה תת נושאים נושאים
 ביחידה

אמצעי . 1

 תחבורה

 זהירות בדרכים

 

 כלי תחבורה שונים 

 אמצעי תשלום 

 מקומות נסיעה וחנייה 

 תמרורים 

  

  האזנה ודיבור 

 מולחנים שירים 

 דקלומים 

 משחקים 

 סרטונים 

 סיפורים 

 המחזות 

 יםציור 

  פעילויות התאמה 

 פעילויות יצירה 
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ניקיון . 2

 ובריאות

 

 ניקיוןהנחיות ל 

 ניקיון חומרי 

 בריאות 

 

 

  האזנה ודיבור 

 מולחנים שירים 

 דקלומים 

 משחקים 

 סרטונים 

 סיפורים 

 המחזות 

 יםציור 

  פעילויות התאמה 

 פעילויות יצירה 

 

 

 

 

 

 

10 

חגים . 3

 וטקסים

  דתות 

 מקומות תפילה לכל דת 

 דתשונים לכל  חגים 

 סמלי החגים 

  חג "משותפים"חגים : 

 חגיםה      

 

 

  האזנה ודיבור 

 מולחנים שירים 

 דקלומים 

 משחקים 

 סרטונים 

 סיפורים 

 המחזות 

 יםציור 

  פעילויות התאמה 

 פעילויות יצירה 

  

 

 

 

 

 10 

, אמנויותסוגי תחביבים:   תחביבים . 4

 , חשיבהספורט

 ציוד לתחביבים /כלים 

 

 

 

 

  האזנה ודיבור 

 מולחנים שירים 

 דקלומים 

 םמשחקי 

 סרטונים 

 סיפורים 

 המחזות 

 יםציור 

  פעילויות התאמה 

 פעילויות יצירה 
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מספר שיעורים  דרכי ההוראה תת נושאים נושאים
 ביחידה

 מקצועבעלות  /בעלישמות   יד -משלח. 5

 מקומות עבודה 

 מקצוע הורים 

  מה אני רוצה להיות

 כשאהיה גדול

 

  האזנה ודיבור 

 מולחנים שירים 

 דקלומים 

 משחקים 

 סרטונים 

 סיפורים 

 המחזות 

 יםציור 

  פעילויות התאמה 

 לויות יצירהפעי 
 

 

 

 

 

 

 

10 

 עונת הקיץ  עונות השנה . 6

 עונת החורף 

 עונת האביב 

 עונת הסתיו 

 מאפיינים עונתיים 

  ונעלייםבגדים 

 סדר הזמנים והשנה 

 מזג אוויר 

  האזנה ודיבור 

 מולחנים שירים 

 דקלומים 

 משחקים 

 סרטונים 

 סיפורים 

 המחזות 

 יםציור 

  פעילויות התאמה 

 פעילויות יצירה 
 

 

 

 

 

 

 

10 

 קניות .7

 נבונהצרכנות 

 קניות במכולת/ בסופר 

 קניות בקניון 

 )כמה זה עולה? )מספרים 

  מילות נימוס ובקשה

 בקניות

  האזנה ודיבור 

 מולחנים שירים 

 דקלומים 

 משחקים 

 סרטונים 

 סיפורים 

 המחזות 

 יםציור 

  פעילויות התאמה 

 פעילויות יצירה 

 

 

 

 

 

10 
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 כיתה ב' -עולמות שיחלפי  הצעות לפעילויות

 אמצעי תחבורה .1

 אוצר מילים . א

 /הי  נ  א   /ע  ֹונפ  אֹו /הל  ג  ע  ס ו  סּו /םי  נ  פ  אֹו /תב  כ  ר   /סּובטֹואֹו /טֹואֹו /יתנ  כֹומ   כלי תחבורה שונים:

 ית נ  מֹו /ןירֹוו  א   /סטֹומ  

 ף ס  כ   /יסט  ר  כ   /הי  יס  ט  ר  כ  אמצעי תשלום: 

 הנ  ח  ת   /םי  מ  ש   /םי   /ישב  כ   /ןיֹונ  ח   /הפ  עּול ת  מ  נ   /למ  נ    מקומות נסיעה וחנייה:

 /קל  ד   /לג  ר   ְךל  הֹו /ְךר  ד  ים ב  ד  ל  ט י  א  ה   /הס  ר  פ   /היס  נ  ין כ  א   /רזֹומ  ר   /הי  נ  ח   /רצ  ע   תמרורים:

 היא  צ  י   /היס  נ  כ   /הר  גֹוח   /הד  ס  ק  

 

 רעיונות ופעילויות ללמידה חווייתית. ב
 

 ו"שיר "האוטו שלנ

 להשמיע לתלמידים בכיתה את השיר "האוטו שלנו" מאת פניה ברגשטיין 

  האוטו שלנו גדול וירוק

  האוטו שלנו נוסע רחוק

  בבוקר נוסע בערב הוא שב

 מוביל הוא ל"תנובה" ביצים וחלב

 .לשאול את התלמידים אם יש מילים שהם מכירים ושמעו בשיר 

  למשל: חלב, ביצים, ירוק. .להגיד בקול אילו מילים הם מכירים מהםלבקש 

 לתרגם על מה להסביר את הנושא שלו ו - סביר לתלמידים את כל המילים בשירלה

 הוא מדבר.

  לדקלם את השיר. מהתלמידיםלבקש 

 

 בתנועהפעילות 

  שהובאו מראש לכיתה. חישוקים לתלמידיםלחלק 

 זו מתנגן באי"האוטו שלנו" בזמן שהשיר  לנוע עם החישוקים מהתלמידים לבקש

)למשל: לגלגל את החישוקים תוך כדי הליכה, כמו גלגלים; לאחוז  ;דרך שהם רוצים

ביד ולהזיז כאילו שזה הגה והם נוהגים באוטו; לסובב את החישוקים על היד, הבטן 

 או כל מקום בגוף, לצלילי המוזיקה, ועוד(.

  את השיר ולבקש מהתלמידים לדקלם אותו. שובלהשמיע 
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 פעילות תנועתית

 מילות השיר חינגה סמילר :" מאתרד אלינו אווירוןאת השיר " לתלמידיםמיע להש .

 .YOUTUBE-באתר "שירונט". קטעים להשמעה ב

  ןירֹווִ אֲ  ינּולֵ ד ֵא ֵר 

  םרֹומָ לַ  נּוָת ח אֹוַק 

ֹ ם עַ מֵ רֹוְת נִ    יםצִ עֵ  אׁשד ר

  יםִר ֹוּפצִ ה כַ יֶ ְה נִ וְ 

 

  יםבִ כָ ֹוכה לַ לֶ עֲ נַ 

  יםנִ נָ ין עֲ ף בֵ חֵ ַר נְ 

  חַ ֵר ָא ְת ִה א לְ בֹונָ וְ 

 .חַ ֵר יָ ל הַ ׁשֶ  יתֹובֵ בְ 

 

  יטִׁש ד נֹום יָ יִ מַ ּׁשָ לַ 

  ידִר ם נֹוּׁשָ ים ִמ בִ כָ ֹוכ

  יםיִס כִ ת הַ א ֶא לֵ מַ נְ 

 יםִד לָ יְ ת לַ נֹוָת מַ 

 

 ירון, ואת התלמידים אם יש מילים שהם מכירים ושמעו בשיר. למשל: או לשאול

 ציפור, ילדים.

 לתרגם על מה הוא מדבר. –ל המילים בשיר לתלמידים את כ להסביר 

 טייפ( על הרצפה -דביק )מסקינג-דבק צבעוני או סרט-חבל או להדביק נייר לפרוש

 בקו ישר וארוך.

  של כל תלמיד צמיד עם ניירות קרפ.   בידו לקשור 

  לבקש מהתלמידים, כל אחד בתורו לפרוש ידיו כמו אווירון ולצעוד על הקו בלי

 ליפול.

 מידים לנסות לדקלם את השיר, בזמן שהם צועדים.מהתל לבקש 

 מהתלמידים להגיד, כל אחד בתורו, אמצעי תחבורה אחד: אוטו, אווירון,  לבקש

 .אוטובוס, רכבת ועוד

 

ניה" או "כבר סידרנו הרכבת". וניה אואותה פעילות עם השירים "א: אפשר ללמד הערה

 התנועות ישתנו בהתאם.
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 יצירה

  תמרורים שונים כמו: רמזור, עצור, קו חצייה, חניה, ילדים בדרך בריסטול  עללצייר

 .ועוד

  פלקטים שונים וכלי יצירה, ולחלק לתלמידים לכיתהלהביא. 

  שיהיו  ועודלבקש מהתלמידים להכין תמרור אחד: עצור, חנייה, פרסה, האט(

 תמרורים קלים לציור( לצבוע בהתאם, ולתלות בכיתה.

 ל איזה תמרור הוא הכין.לבקש מכל תלמיד להגיד בקו 

 מתקדם, אפשר לבקש מהתלמידים לבנות דגם של כביש, עם מכוניות  בשלב

 ותמרורים שונים.

 
 

 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה. ג

 " בועז קריספין -", מאת אורן קוזלובסקי, איורהאוטו של אמא ואבאסיפור. 

  מאת מאיה בר מוחה , מבוסס על הספר "חיפזון וזהירון" "חיפזון וזהירוןקצר "סרט

 .גוזלי

 " ,י", ערוץ בייבכלי תחבורה לילדים ולפעוטותאוצר מילים של נוני. 

 " גלגלי האוטובוסשיר". 

 " עממין: לח ,פניה ברגשטיין , מילים:"האוטו שלנושיר . 

 " ערוץ בייבי"הרכבתכבר סידרנו שיר ,. 

 " פניה וגמן שלונסקי: לחן ,חינגה סמילר: מילים", רד אלינו אווירוןשיר 

 " מילים: עממי, פניה , ביצוע: אורי בנאי ודפנה דקל "מחרוזת כלי תחבורהשיר

 .ברגשטיין

 אוניה אוניהר "שי". 

 

 

http://orensbooks.wix.com/oren
http://orensbooks.wix.com/oren
https://www.youtube.com/watch?v=Cz_fH9ddc9k
https://www.youtube.com/watch?v=Cz_fH9ddc9k
https://www.youtube.com/watch?v=ZUZm39DKbPo
https://www.youtube.com/watch?v=ZUZm39DKbPo
https://www.youtube.com/watch?v=V46OZHPJIIg
https://www.youtube.com/watch?v=V46OZHPJIIg
https://www.youtube.com/watch?v=ELR2x5RvIKI
https://www.youtube.com/watch?v=ELR2x5RvIKI
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=837&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=837&lang=1
https://www.youtube.com/watch?v=qh2AkksAORU
https://www.youtube.com/watch?v=qh2AkksAORU
https://www.youtube.com/watch?v=QMkloFBNG9k
https://www.youtube.com/watch?v=QMkloFBNG9k
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=404&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=404&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=838&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=838&lang=1
https://www.youtube.com/watch?v=ASqDxxDdULc
https://www.youtube.com/watch?v=ASqDxxDdULc
https://www.youtube.com/watch?v=lrbpwcD75Bw
https://www.youtube.com/watch?v=lrbpwcD75Bw
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 ניקיון ובריאות .2

 אוצר מילים . א

   ְךל  כ  ל  מ   /יק  נ   /תי  ב  ן ה  יֹוק  נ   /דג  ב  ן ה  יֹוק  נ   /ףּוגן ה  יֹוק  נ   /תיאּור  ב   /ןיֹוק  נ  

 סב  כ  ל   /תי  ב  ת ה  ף א  ט  ש  ל   /םי  נ  ש   ח  צ  ח  צ  ל   /יםנ  ב פ  ג  נ  ל   /םי  ד  ץ י  ח  ר  ל   הנחיות לניקיון:

 /םי  נ  ת ש  ש  ר  ב  מ   /םי  נ  ת ש  ח  ש  מ   /גפֹוס   /הא  ר  מ   /תב  ג  מ   /ןֹובס   /ּופמ  ש   חומרים וציוד לניקיון:

 רֹויכ   /זר  ב   /תח  ל  ק  מ   /רע  ת ש  ש  ר  ב  מ   /קר  ס  מ  

 היס  ב  ת כ  ק  ב  ח/ א  פ   /יתל  ט  מ   /הע  י   /אט  א  ט  מ   /בג  מ   /יל  ד  

א בריאות: ה /רֹופ  יא /חֹול  ר  ב /ב  ע /רּודכ   /הפ  רּות   /כֹוא  צ   תש  ב  ח  ת   /םח  ד  מ   /יּוטח   /רט  ס  ל  פ    /פ 

 

 רעיונות ופעילויות ללמידה חוויית. ב
 

 מוצרי היגיינה

  ים בהיגיינה, כמו:מהתלמידים להביא לכיתה פריטים שונים הקשור מראשלבקש 

, שמפו, משחת שיניים, אבקת כביסה, סבון כלים, ספוגית לניקוי כלים, סבון, מגבת

 ועוד. אפשר להביא את החפצים עצמם, או ייצוגים שלהם )תמונות, ציורים(.

  לבקש מהתלמידים להציג את מה שהם הביאו, ולהגיד בקול את שמות הפריטים

 השונים.
 

 משחק הפכים

  שונות הקשורות לניקיון.של תמונות  יותכרטיסלהכין 

  מקבילות של תמונות הפוכות לניקיון. כרטיסיותלהכין 

 .למשל: תמונת ידיים  לבקש מהתלמידים להתאים את זוגות הכרטיסיות ההפוכות

 מלוכלכות ותמונת ידיים נקיות.

  מי שמצליח לאסוף את מספר הכרטיסיות הגדול ביותר. הואהמנצח 

  הציג את הכרטיסיות שמצאו, ולהגיד בקול את שם הפריטים ל מהתלמידיםלבקש

 השונים. או להכריז 'נקי' ו'מלוכלך'.
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 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה .ג
 

 " מאת ענת אומנסקיחרוצון הנקי וחצרון המלוכלךסיפור ," 

 " מילים באתר לחן: צביקה פיק" מאת מרים ילן שטקליס, הסבון בכה מאודשיר .

 שירונט

  " שירונטמילים ולחן: דתיה בן דור. מילים לשיר ", אני נקישיר 

 " צחצוח שינייםשיר" 

 " נורית הירש: לחן ,לאה נאורמאת ,  "ניקיון-פרפר נחמדשיר 

 " איציק הליצן -"הניקיוןשיר 

 " לחן והפקה מוסיקלית: מירון מינסטר , מאת עידן עמית", המקלחתשיר 

 "מתוך הדיסק "פיצי ופיצפילוני המסע הקסום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.litom.org/%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%A7%D7%99-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9A.html
http://www.litom.org/%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%A7%D7%99-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9A.html
https://www.youtube.com/watch?v=P8aYnAK-Ops
https://www.youtube.com/watch?v=P8aYnAK-Ops
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=843&wrkid=4046
https://www.youtube.com/watch?v=FqtluwhNts8
https://www.youtube.com/watch?v=FqtluwhNts8
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=1743&wrkid=10299
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=1743&wrkid=10299
https://www.youtube.com/watch?v=wF53YCPe0Gs
https://www.youtube.com/watch?v=wF53YCPe0Gs
https://www.youtube.com/watch?v=zJhX1tzJFNc
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=574&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=574&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=714&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=714&lang=1
https://www.youtube.com/watch?v=j7vTYUssQKE
https://www.youtube.com/watch?v=j7vTYUssQKE
https://www.youtube.com/watch?v=1y-drPXZrfk
https://www.youtube.com/watch?v=1y-drPXZrfk
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 )חג החגים(  חגים וטקסים .3

 אוצר מילים . א

ית/ ז  רּוד  -תד   /יז  רּוד   /תרּוצ  נ   /יר  צ  נֹו /אםל  ס  א   /ימ  ל  ס  מ   /תתֹוד   /ית  ד   /תד   /הנ  מּוא   דתות:

 תדּוה  י   /יד  הּוי  

ג ח   /סק  ט   /גח   /תסֶ נֶ כְ -יתב   /)לדרוזים( הוָ לְ 'ִח  /הי  ס  נ  כ   /דג  ס  מ   מקומות תפילה ומושגים:

 גח  ל   יםט  ּושק   /הל  פ  ת   /יםג  ח  ה  

 סמלי חגים

 הכ  נ  י ח  מ  ת, ד  ֹוינ  ג  פ  ן, ס  יבֹוב  ת, ס  רֹו, נ  היָ כִ נ  חֲ : חג החנוכה היהודי

 הכ  לּוה  ס, ת  אּול  ה ק  ט  נ  ס  ת, נֹות  , מ  ח  ּושץ א  ע  : חג המולד הנוצרי

   שב  ת כ  יט  ח  ן, ש  א  ר  ּוקה  ה מ  ל   פ  ם, ת  : צֹוחג הקורבן המוסלמי )עיד אלאדחא(

 

 רעיונות ופעילויות ללמידה חווייתית. ב

 

 חגים ומשמעותם

  חג החנוכה, חג המולד וחג הקורבן.להסביר לילדים במילים פשוטות את משמעות 

  ב'אוצר המילים'(. להציג בפני התלמידים תמונות של סמלי החגים השונים( 

 .לבקש מהתלמידים להגיד בקול את שמות הסמלים השונים שהוצגו 

  האותולצבוע לבחירתם, חג מסוים תמונה הקשורה בלבקש מהתלמידים לצייר. 

 

 סביבון דיגיטלי ממוחזר -יצירה

  )לבקש מהתלמידים להביא דיסקים )תקליטורים

ישנים מהבית, שאין צורך בהם, ופקק של עט 

 פשוט.

  ,להביא מראש לכיתה אביזרי קישוט שונים

 מדבקות ועוד.

  לבקש מהתלמידים לקשט את הדיסקים השונים

  כרצונם.

  לעזור לתלמידים לדחוף את מכסה העט לחור

 שבתקליטור )בדיסק( עד  שהוא יבלוט מצדו השני. כך נוצר סביבון דיגיטלי. 

 .מעמידים את הסביבון על משטח ישר, מסובבים ונהנים 

 ש מהתלמידים להציג את העבודה שלהם בפני הכיתה ולהגיד בקול את הפריטים לבק

 שבהם השתמשו: דיסק, צבעים )שמות הצבעים(, פקק עט ועוד.
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 חג המולד/ חג הקורבן :יצירה

 :כרטיסי ברכה

 .לבקש מהתלמידים לבחור סמל מסוים מבין סמלי חג המולד או חג הקורבן 

 הסמל שבחרו. לבקש מהתלמידים להגיד בקול את שם 

 .לחלק בריסטולים לתלמידים, להכנת כרטיס ברכה 

 .לבקש מהתלמידים לצייר, לצבוע ולקשט את כרטיס הברכה 

  לבקש מהתלמידים להציג בפני הכיתה את העבודה שלהם ולשאול מה הם רוצים

 לאחל לחבר בכיתה: חג שמח, חופשה נעימה, שנה טובה ועוד.

 

 תצוגה ברוח חג החגים

 ידים לנסות לבנות דגמים שונים או לצייר ציורים שונים של סמלים לבקש מהתלמ

 הקשורים לחגים השונים.

  לבקש מהתלמידים להביא את היצירות לכיתה ולהציג בפני התלמידים, להגיד בקול

 איזה סמל הם בחרו ולאיזה דת הוא שייך.

 .לאסוף את כל החומרים שהתלמידים הכינו ולהציג בתצוגה בפני כל הכיתות 

 

 ג. קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה
 

 " חגי ישראל עם רינת ומימישירי חנוכה לילדים ולפעוטותמחרוזת ," 

  לילדים, חדר החדשות לילדים, על הגובה: ממשל זמין חג המולדסיפור 

  אתר משרד החינוך, גני ילדים, חגים וימים מיוחדים -חג החנוכהמידע על 

  אתר משרד החינוך, גני ילדים, חגים וימים מיוחדים -חג הקורבןמידע על 

  אתר משרד החינוך, גני ילדים, חגים וימים מיוחדים -חג המולדמידע על 

  בחיפה, ויקיפדיה חג החגיםמהרג'אן 

 " צילום ועריכה : אברי ניניו",  החג של החגים חיפהסרט קצר 

 " גיגי גיגונת -"שירי חנוכהסרט קצר 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BGQQ4S_OVNY
https://www.youtube.com/watch?v=BGQQ4S_OVNY
http://kids.gov.il/kidsnews/pages/13284
http://kids.gov.il/kidsnews/pages/13284
http://edu.gov.il/owlHeb/GanaiYeladim/MiktzootVtchumayLimud/holidays-and-specia-days/Pages/hanukkah.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/GanaiYeladim/MiktzootVtchumayLimud/holidays-and-specia-days/Pages/hanukkah.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/Tichon/MiktuotTchumiLimud/holidays-and-special-days/Pages/eid-al-adha.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/Tichon/MiktuotTchumiLimud/holidays-and-special-days/Pages/eid-al-adha.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/MiktsootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/christmas.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/MiktsootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/christmas.aspx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%92_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%92_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=MYezxvLPXFw
https://www.youtube.com/watch?v=MYezxvLPXFw
https://www.youtube.com/watch?v=55xKa1H-TJ0
https://www.youtube.com/watch?v=55xKa1H-TJ0
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 תחביבים .4

 . אוצר מילים א

 /םּולצ   /קח  ש  מ   /הינ  ג  נ   /היר  ש   /היק  מ  ר  ק   /לּוספ   /היק  ז  מּו /רּויצ   /טל  ב   /דּוק: ר  אומנויות

 ר(י  צ  ל   /ץרּול   /אר  ק  ב/ ל  ת  כ  ל   /תחֹוש  ל   /קח  ש  ל   /ןג  נ  ל   /ירש  ל   /םל  צ  ל   /דק  ר  ה )ל  יב  ת  כ  

 דֹוג'ּו /הטֶ ָר ָק  /יסנ  ט   /היצ  ר   /דר י  ּודכ   /לס  ר  ּודכ   /לג  ר  ּודכ   /הי  ח  : ש  ספורט

 ט מ  ח  ש    /היא  ר  ק   חשיבה:

דּור /פֹוןרֹויק  מ   /היע  ב  י צ  פ  ד   /לחֹוכ  מ   :לתחביביםציוד  /כלים ד י ם /כ  ג  קּוד /ב  ד ר  ג   /דג  ב   /ב 

 רפ  ס   /ם )של ריצה, של כדורגל(י  ל  ע  נ   /הט  ר  ל ק  ה ש  ר  גֹוח  

 רֵת נְ סַ ּפְ  /הר  יט  : ג  כלי נגינה שונים

 
 

 חווייתית ב. רעיונות ופעילויות ללמידה
 

 תחביבים וחפצים

  להציג בפני התלמידים סל גדול, בתוכו חפצים שונים שקשורים בתחביבים שונים

 (.'של קרטה, בגד ים, מיקרופון וכו )לדוגמה: מכחול, נעלי ריקוד, חגורה

  להוציא חפץ מתוך הסל הגדול ולהגיד למשל: מה זה? והתלמידים צריכים להגיד

 של : ספר.מהו החפץ שהיא הוציאה. למ

  ?המורה שואלת לאיזה תחביב שייך הפריט: באיזה תחביב משתמשים בספר

 והתלמידים צריכים להגיד "קריאה".

  לבקש מהתלמידים להגיד בקול את שם החפצים השונים ואיזה תחביבים הם

תחביב  -תחביב שחייה, כדור טניס -תחביב קריאה, בגד ים -מייצגים. למשל: ספר

 טניס.

  :המורה תביא את אותו סל בדיוק, עם אותם חפצים. הפעם היא תזמין בשיעור הבא

תלמידים שונים. כל אחד בתורו מוזמן להוציא חפץ בעיניים עצומות )מותר למשש(, 

 לנקוב בשמו ולשייך אותו לתחביב הנכון.

 פעילות התמונות

  לפזר תמונות שונות של תחביבים שונים במקומות שונים בכיתה )לתלות על הקירות

 .(ברחבי החדרעל שולחנות לשים או 

 .לבקש מהתלמידים להסתובב בכיתה, ולעמוד ליד התחביב האהוב עליהם 

  תאני אוהב"בחר. למשל: בו הוא התחביב שם לבקש מכל תלמיד להגיד בקול את 

 ."אני אוהב מוסיקה", "כדורגל

  :סמי "לבקש מתלמיד אחד לספר מה התחביב של חברו או חברתו לכיתה. למשל

 . "לשחותלינא אוהבת ", "לשירוהב א

 



48 

 

 . קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרהג

 " ביצוע: מקהלת שרונית, מילים ולחן: מירב האוסמן", אני ואבאשיר 

 " התעמלותסרט קצר בנושא" 

 " מאת לילך פרידמן -"כושר וריקוד לילדיםשיר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yImXTKns6fA
https://www.youtube.com/watch?v=yImXTKns6fA
https://www.youtube.com/watch?v=_h1-PozcJ0c
https://www.youtube.com/watch?v=_h1-PozcJ0c
https://www.youtube.com/watch?v=P8e7b8iQhaU
https://www.youtube.com/watch?v=P8e7b8iQhaU


49 

 

 משלח יד  .5

 אוצר מילים . א

ג ה  נ   /יתר  פ  ס   /רפ  ס   /הא  פ  רֹו /אפ  רֹו /תר  ט  ֹוש /רט  ֹוש /הר  מֹו /הר  מֹו בעלות מקצוע:שמות בעלי/

 /תחֹוא   /חא   /תל  ה  נ  מ   /לה  נ  מ   /תר  כ  מֹו /רכ  מֹו /תס  ד  נ  ה  מ   /סד  נ  ה  מ   /סּובטֹות אֹוג  ה  נ   /סּובטֹואֹו

 /ירכ  ז  מ   /תמ  ס  קֹו /םס  קֹו /יתפ  ש   /ףש   /יתח  ב  ט   /חב  ט   /יתא  פ  ק   /איפ  ק   /יתא  נ  כ  ט   /אינ  כ  ט  

ין-ְךר  עֹו /יתא  ל  מ  ש  ח   /איל  מ  ש   ח   /יתא  נ  ב   /אינ  ב   /היר  כ  ז  מ   ין /ד  ת ד  כ  ה /עֹור  ה /אֹופ   /סי  ט   /אֹופ 

 ת ועודס  י  ט  

 /לע  פ  מ   /הר  ב  ח   /דר  ש  מ   /רפ  ית ס  ב   /טפ  ש  ית מ  ב   /יםל  ית חֹוב   /הר  ט  ש  מ   מקומות עבודה:

 הד  ע  ס  מ   /הר  פ  ס  מ   /תל  כ  מ   /תנּוח   /הי  פ  א  מ  
 

 

 : מורים, שימו לב

  של כל ההורים של כל תלמידי  כל שמות המקצועותמומלץ שאוצר המילים יכלול את

 הכיתה.

 ולתפקיד ההורים בבית בכלל עקרת ביתחשוב להתייחס לתפקיד האימא כ. 

  גם בזכר וגם בנקבהכדאי להקפיד ללמד כל אחד מהמקצועות. 

 

 

 רעיונות ופעילויות ללמידה חווייתית. ב
 

 דפי עבודה

 בחלקם מצוירים בעלי מקצוע שונים ובחלקם , זה מזה להכין דפי עבודה שונים

 מקומות העבודה שלהם 

  בין בעל המקצוע לבין מקום העבודה שלו להתאיםלחלק לתלמידים ולבקש מהם ,

 ולצבוע.

  לבקש מהתלמידים להציג את העבודה שלהם, ולהגיד בקול איזה בעל מקצוע יש

 בודה שלו.להם ומה מקום הע
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 משחק זיכרון

 בעל של מקום העבודה של כרטיסיות מכינים כרטיסיות של בעלי מקצוע שונים ו

 . לדוגמה:המקצוע

 נגריה נגר

 את הכרטיסיות. את הכיתה לקבוצות ומחלקים ביניהן מחלקים 

 .להניח את הכרטיסיות הפוך על השולחן בפני הקבוצה 

 וג כרטיסים תואמים, של בעל המקצוע ושל כל פעם תלמיד אחד מנסה למצוא ז

 שלו.מקום העבודה 

  לנסות ולאסוף כמה שיותר כרטיסיות.לבקש מהתלמידים 

  לאסוף כמה שיותר כרטיסיותהוא זה שהצליח המנצח. 

  ואת מקומותלבקש מהתלמידים להציג בקול את שמות בעלי המקצוע שהם אספו 

 העבודה שלהם.

 

 פעילות ניחוש

  :לבקש מהתלמידים לשאול את ההורים שלהם במה הם עובדים פעילות מקדימה

 אומרים את זה בעברית. ואיך

 .לבקש מהתלמידים להביא לכיתה תמונות של ההורים שלהם 

  :זה אבא "לבקש מכל תלמיד להציג כל אחד מהוריו ולומר את העיסוק שלו. למשל

 וכך הלאה. ",זאת אימא שלי והיא מהנדסת", "שלי והוא חשמלאי

 לתלמידים מדבקות לבנות חלקות. לבקש מכל תלמיד לרשום בערבית על  לחלק

 שם של בעל מקצוע לבחירתו. המדבקה 

  לבקש מהתלמידים להסתיר מה שכתבו על המדבקות, ולשבת בזוגות עם תלמיד שלא

 יודע מה כתבו שם.

  כל אחד מהתלמידים ידביק את המדבקה ועליה שם בעל המקצוע שכתב, על המצח

 בלי שהחבר ידע מה כתוב עליו(.של חברו )

  התלמיד השני צריך לנחש "מי אני" )באיזה בעל מקצוע מדובר( על סמך שאלות

האם הוא עובד " "האם הוא יושב במשרד?" "האם יש לו סיר?"קצרות, כמו למשל: 

 ועוד.  "עם אנשים?
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שם : שאלות אלו מורכבות ואפשר כמובן שיתנהלו בערבית. אבל חשוב ששימו לב

 בעברית.יאמר צוע עצמו בסוף המק

  .)כל תלמיד מוזמן בסוף להציג את עצמו, לאחר שגילה "מי הוא" )איזה מקצוע הוא

 למשל: "אני אמיר אני סופר". 

  )תנועה בפנטומימה בה הוא יסביר ו/או רצוי שהתלמיד יוסיף משפט )אפשר בערבית

מיר אני סופר" מה הוא עושה במקצוע הזה )כדי להעיד על הבנה(. למשל: "אני א

 .סיפורים"כותב "אני ופנטומימה של מי שכותב, או בערבית 

 

 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה. ג

 " משפחת דובינשטיין: רופא השינייםסרט מצויר" 

 " משפחת דובינשטיין: העבודה החדשה של אמאסרט מצויר" 

 ספר המקצועות של יניבהטבח במטבחקצר "  סרט ," 

 שירונטן גפן, לחן: יוני רכטר. מילים באתר יהונת מאת", כשאהיה גדול" שיר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BA8IZnD8W9w
https://www.youtube.com/watch?v=BA8IZnD8W9w
https://www.youtube.com/watch?v=zxO18wPihYA
https://www.youtube.com/watch?v=zxO18wPihYA
https://www.youtube.com/watch?v=CorE7NFtPyc
https://www.youtube.com/watch?v=CorE7NFtPyc
https://www.youtube.com/watch?v=NmqrLui4xbA
https://www.youtube.com/watch?v=NmqrLui4xbA
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=342&wrkid=10357
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=342&wrkid=10357
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 השנה עונות  .6

 אוצר מילים א. 

 יר ו  ג א  ז  מ   /הנ  ׁש   /ׁשד  ח   /הנ  עֹו

  הידָ לִ גְ  /יחַ ִּט בַ אֲ  /הכ  ר  ב   /ףחֹו /םי   /שמ  ש   /םח   ץ:י  עונת הק  

 םע  ר   /קר  ב   /הי  ר  ט  מ   /ןנ  ע   /גל  ש   /םש  ג   /ח  רּו /רק  : ףר  עונת הח  

 אש  ד   /יםח  ר  פ   /היח  ר  פ   /םמ  ח  ת  מ   /יםמ  ח   /יםע  : נ  יבב  עונת הא  

 ת )עלים נושרים(כ  ל  ש   /רר  ק  ת  מ   /ירר  ק   /ןנ  ע  : מ  ות  עונת הס  

ִים סַ נָ כְ ים/ ִמ ִר צָ ְק ִים סַ נָ כְ ִמ  /ִיםסַ נָ כְ ִמ  /תצֹולְ ח   /הכָ ר  ה אֲ צָ לְ ח   /הָר צָ ה ְק צָ לְ ח  בגדים ונעליים: 

 /םיִ לַ עֲ נַ  /לעַ נַ  /םיִ בַ ְר גַ  /בֶר גֶ  /ע ִמְצִחָיהבַ ֹוכ /רמֶ ע צֶ בַ ֹוכ /יףע  צ   /ילעִ ְמ  /יתִא צָ חֲ  /הלָ ְמ ִש  /יםכִ ר  אֲ 

              םיִ פַ ָק ְׁש ִמ  /םיָ -דגֶ בֶ  /םיִ פַ גָ מַ  /יםּפִ כַ פְ כַ  /יםלִ ּדָ נְ סַ  /לּדָ נְ סַ 

 

 

 יתרעיונות ופעילויות ללמידה חוויית. ב
 

 משחק התאמה

  שונות של דברים הקשורים לעונות השונות: בגדים, מזג  /כרטיסיותתמונותלהכין

 .ויר, מאכלים ועוד, ולהציג על הלוח בפני התלמידיםוא

 ראית על עונה מסוימתלחלק את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה תהיה אח. 

 אחראית שהקבוצה כל קבוצה לאסוף את הפריטים השייכים לעונה חברי לבקש מ

 .עליה

  ,חברי הקבוצה יחלקו ביניהם את הפריטים, יציגו את הפריטים שנאספו בפני הכיתה

 ויאמרו בקול את שמות הפריטים השונים.

. וכך הלאה ", כפכפיםיש לנו משקפיים, בגד ים, גלידה - אנחנו עונת הקיץ" למשל:

 לגבי כל עונה.

  אפשר גם לחלק את תלמידי הכיתה לארבע קבוצות ולבקש מחברי כל קבוצה להכין

בבית ולהציג בפני הכיתה תמונות/חפצים המתאימים לעונה שהם מייצגים, וכך לתת 

 לדברים שמות.
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 פעילות יצירה

 ועוד. להביא לכיתה חומרים שונים לקישוט, צבעים, פלסטלינה 

  לחלק לתלמידים דפי צביעה של ארבע העונות )אפשר עם הוראות צביעה באמצעות

 מספרים(.

 .למשל: להדביק/לצייר  לבקש מהתלמידים לעצב ולקשט את הדפים בהתאם לעונות

 עלים של עצים בסתיו, פרחים באביב ועוד.

 ל: לבקש מהתלמידים לתאר את היצירה שלהם ולהגיד בקול בפני כל הכיתה. למש

וכך , "אני אוהב טיולים". "אני אוהב ים ושחייה". "אני בחרתי את עונת הקיץ"

 הלאה.
 

 עונות ופרטי לבוש-ארגז ההפתעות

  תוכו חפצים שונים: פרטי לבוש, ב)הארגז של סבתא( להביא לכיתה ארגז גדול

 נעליים, כובעים ועוד.

  למידים להגיד , ולבקש מהתמהארגז  פריטים בזה אחר זה, אחד בכל פעםלהוציא

"הנה  את שם הפריט בקול. למשל: מוציאים צעיף, והתלמידים אומרים "זה צעיף"

 .צעיף"

  עונה מסוימת: קיץ, חורף, אביב  תייצגלחלק את הכיתה לארבע קבוצות. כל קבוצה

 וסתיו.

  למשל: צעיף בהתאם לעונות.בארגז, לבקש מהתלמידים למיין את החפצים השונים :

 עונת הקיץ.: יםעונת החורף, כפכפ

  מייצגתבסוף הפעילות, כל קבוצה תקבל את כל החפצים השייכים לעונה שהיא. 

  אחר כך . החפצים שקבוצתו אספהשמות להגיד בקול את בקבוצה לבקש מכל תלמיד

 להחליף בין הקבוצות.

 

 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה. ג

  אתר אצטבאעונת הקיץמערך שיעור בנושא , 

  אידה-, אתר סיפורים פה, ורד שלאוזרחורףסיפורים בנושא 

 " פרפר נחמד, מילים ולחן: דתיה בן דור -"דים ומטריהילשיר 

 " ילדות ישראלית -", הופהעונותשיר 

 " ילדות ישראלית -", הופקיץשיר 

 " ילדות ישראלית -", הופסתיושיר 

 " קיץ בלולישיר " 

 יום של גשםבחצר של פופיק " -סרט קצר" 

 מאת דידי שחרהיום הכי קר שאפשרומוזלי " שירים של דן ," 

 " מאת עוזי חיטמן לכובע שלישיר ," 

 " גיגיגיגונתמה כדאי ללבושסרט קצר ," 

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/evriet/tymwt/hsypt-hsph-hbryt
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/evriet/tymwt/hsypt-hsph-hbryt
http://sipurim-po.co.il/apage/26044.php
http://sipurim-po.co.il/apage/26044.php
https://www.youtube.com/watch?v=qnvlzobpgyg
https://www.youtube.com/watch?v=Oi9o0t00WSA
https://www.youtube.com/watch?v=Oi9o0t00WSA
https://www.youtube.com/watch?v=1B3S0jjfFLg
https://www.youtube.com/watch?v=1B3S0jjfFLg
https://www.youtube.com/watch?v=LpdTysBntSY
https://www.youtube.com/watch?v=LpdTysBntSY
https://www.youtube.com/watch?v=c5Q8uEMwxBE
https://www.youtube.com/watch?v=c5Q8uEMwxBE
https://www.youtube.com/watch?v=YJOVL43Mqm0
https://www.youtube.com/watch?v=YJOVL43Mqm0
https://www.youtube.com/watch?v=kxdJ3stFnuA
https://www.youtube.com/watch?v=kxdJ3stFnuA
https://www.youtube.com/watch?v=Q3XWgQUq7zQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q3XWgQUq7zQ
https://www.youtube.com/watch?v=8X0q2od51ls
https://www.youtube.com/watch?v=8X0q2od51ls
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 נבונה קניות וצרכנות .7

 אוצר מילים . א

 ק  ל  ת ד  נ  ח  ת   /הד  ע  ס  מ   /תנּוח   /ןיֹונ  ק   /תל  כ  מ   /טק  ר  מ  ר  פ  : סּומקומות קניות

 לזֹו /רק  י   /ןֹובש  ח   /הל  ב  ק   /עצ  ב  מ   /הח  נ  ה   /הר  גֹוא   /לק  ש   /ירח  : מ  תשלום

יר ** ח  מ  ה   /יר?ח  מ  ה ה  מ   /יםל  ק  ה ** ש  ל  ה עֹוז   /ה?ל  ה עֹוה ז  מ  : כ  ימוס ובקשה בקניותמילות נ

 ןבֹוא  ת  ב   /יםע  י נ  ּולב   /בם טֹויֹו /הד  ֹות /היח  ל  ס   /הש  ק  ב  ב /יםא  ב  ים ה  כ  רּוב   /יםל  ק  ש  

 

 יתרעיונות ופעילויות ללמידה חוויית. ב

 

 מכולת בכיתה

 כל אחד מהתלמידים להביא אריזה שלמה ונקייה של מצרך מסוים שאפשר לבקש מ

 שתייה ועוד.בקבוקי , מוצרי ניקיון, חטיפיםלמצוא במכולת:  מוצרי חלב, 

 .להזמין את התלמידים לערוך את המוצרים בכיתה, כאילו שהיא מכולת 

 לבחור בכל פעם כמה תלמידים שיהיו "לקוחות" ויסתובבו בין המוצרים בכיתה. 

 .לבקש מ"הלקוחות" לבחור מוצרים שהם ירצו לקנות וללכת לשלם עליהם בקופה 

  .לבקש מהתלמידים, כל אחד לפי תורו, להגיד בקול מה הם המוצרים שבחרו לקנות 

 

 קונים ומוכרים

  ולארגן על שולחנם "חנות". כך  שונים מוצריםלבקש מכל קבוצת תלמידים להביא

 יהיו מספר חנויות בכיתה. 

 מוכר בחנות"מחברי כל קבוצה למנות תלמיד אחד שיהיה  לבקש". 

  מסתובבים בין החנויות השונות. עומדים על ל"קונים"שאר התלמידים הופכים ,

כמה " "מה זה?"לשאול: את התלמידים לעודד יש  המקח, קונים ומוכרים כרצונם.

 .ועוד ",תודה"ברוכה הבאה", ", "שלום" " ולומר מילות נימוס: זה?

 ותלמידים  הופכים לקונים: המוכרים מהתלמידים להתחלף בתפקידים לבקש

 .מוכריםלאחרים 
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 הולכים למסעדה

 .להביא לכיתה חומרים שונים לקישוט: צבעים, טושים ועוד 

  לחלק לתלמידים דפים ועליהם ציורים של מאכלים שונים, שתייה קרה, שתייה חמה

 ועוד.

 לשם כך  מסעדה שהוא יפתח בקרוב.ליט לבקש מכל אחד מהתלמידים להכין תפר

עליו לבחור את המאכלים אותם הוא רוצה למכור, לצבוע אותם, לגזור ולהדביק 

 בתפריט שלהם.

  התלמידים יכולים להוסיף ולצייר בתפריטים האישיים שלהם מאכלים נוספים

 לבחירתם.

 .לבקש מהתלמידים לקשט את התפריט שהם הכינו 

  ויאמר התלמידים בכיתה, שאר בפני המקושט שהכין פריט תאת הכל תלמיד יציג

 מאכלים בחר. בקול אילו

  ,בשלב מאוחר, אפשר "לפתוח מסעדה" בכיתה: להכין שולחנות עם מפות, כלי אוכל

 תפריט ואפילו להביא מאכלים שונים לכיתה.

 

 קישורים ורעיונות להרחבה ולהעשרה. ג

 

 " גיגיגיגונתקניות בסופרשיר ," 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SaVr1yKSKwo
https://www.youtube.com/watch?v=SaVr1yKSKwo
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 מערכי שיעור לדוגמה –נספח   

 כיתה א' -מערך שיעור לדוגמה

 

 

                                  פרטים

 ___________________   :הספר בית

 ___________________        :המורה

 ___________________         :הכיתה

 ___________________   :שיעור 'מס

 ___________________:  לכיתה מיוחדים מאפיינים 

 

 

 אוכלנושא היחידה: 

 , ממתקים.פירות, ירקות, סלט, ארוחות, חטיפים: תתי נושאים

 

: פירות, ירקות, כלים שונים )צלחות, סכו"ם ועוד(, פלסטלינה, סיפורים, אמצעי עזר

 שירים.

 

 : השיעור מטרות

 כלליות מטרות

 אוצר מילים בעברית בנושא האוכל.יחשפו להתלמידים י 

 בין אישית. ההמעודדת אינטראקצי תהתלמידים יתנסו בלמידה חווייתי 

 

 מטרות אופרטיביות

  התלמידים יכירו את שמות הפירות והירקות, סוגי המאכלים השונים, חטיפים

 ועוד.

 התלמידים יעשירו את אוצר המילים שלהם בנושא מאכלים. 

 .התלמידים ידברו בעברית וישתמשו במילים פשוטות סביב נושא האוכל 
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 הערות פירוט זמן מהלך השיעור

הצגת הירקות השונים בפני התלמידים  דקות 10 פתיחה

 בעזרת תמונות שונות. למשל על ידי סיפור:

מא בשוק וקנינו ירקות יאתמול היינו עם א

 שונים. בואו נראה, מה קנינו?

ג את תמונות הירקות בפני המורה תצי

התלמידים, ובזמן זה גם תאמר בקול את 

 שמות הירקות השונים.

המורה תמשיך להציג בפני התלמידים 

, ותבקש שהם יחזרו בקול על נוספים ירקות

השמות של הירקות. למשל: "מה זה? זה 

 לימון"

 /אפשר גם "מה הבאנו מהשוק? הבאנו

 הבאתי כרוב" 

 

תמונות של ירקות 

ם הירק מתחת  עם ש

בעברית, באותיות 

 דפוס, עם ניקוד.

 :סלט ירקות מכינים דקות 15 גוף השיעור

  לבקש מהתלמידים מבעוד מועד להביא

 מצרכים שונים לסלט ירקות.

  כל תלמיד יציג בקול, בפני הכיתה, את

עצמו )את שמו( ואת הירק שהביא. 

מלפפון/ אני יש לי למשל: אני לינא ו

   .ראמי והבאתי בצל

  להתחיל להכין סלט בפני הכיתה, מול

עיני התלמידים. לבקש מהתלמידים 

להגיד בקול מה לשים בסלט. למשל: 

לסלט אנחנו צריכים____ )התלמידים 

 יגידו את שם הירק( וכך הלאה.

  בכל פעם שמוסיפים ירק מסוים, כדאי

לבקש מהתלמידים לחזור על שמות 

הירקות שנוספו כבר לסלט, ולהגיד 

יש בסלט מלפפון,  /מנובקול: ש

 עגבנייה, פלפל ועוד.

 אפשר ללמד גם בלשון רבים. פלפל-

פלפלים. לתרגל ולומר: מה שמנו/יש 

בסלט? עגבנייה אחת? לא, שמנו שלוש 

 יש בסלט מלפפונים.  /עגבניות

 

 קערה

 ירקות
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 הערות פירוט זמן מהלך השיעור

 דף עבודה עם ציורי ירקות שונים. דקות 10 משימה

וא הנחיה: כל תלמיד יבחר ירק מסוים שה

 אוהב ויצבע אותו. 

בסוף לבקש מכל תלמיד להגיד בפני 

התלמידים איזה ירק בחר לצבוע. למשל: 

 אני אוהב עגבניות.

בזמן שהילדים צובעים, להשמיע להם את 

השיר "גברת עם סלים", ולנסות להסביר 

מה נושא השיר, איזה ירקות מוזכרים בו, 

 .מילים חדשות אפשר ללמוד ועוד לואי

 עבודה דף

יר "גברת עם ש

 סלים"

 מה הנושא שאותו למדנו היום? דקות 5 רפלקציהסיום ו

המילים החדשות שאנחנו זוכרים אילו 

 מהשיעור של היום?

איפה אנחנו יכולים להשתמש במילים 

 שלמדנו היום?

 מה אהבתם בשיעור של היום?

 מה היה הכי כיף בשיעור של היום?

מה גיליתי היום? )על עצמי/ על חברי/ על 

 השפה?(.

 

לבקש מהתלמידים להביא מאימא מתכון  דקות 5 מטלת בית

 קל לעוד סלט ירקות

 

 

 

 :הערות

  מן הראוי לקשר את הנושא לעולמם של התלמידים. הם פוגשים את הירקות

 בחיי היומיום, בבית, בסופר, בשוק ועוד.

  מערך השיעור המוצע הוא בגדר המלצה למורים ודוגמה להמחשת הנושא, ואינו

 מחייב. 
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 כיתה ב' -מערך שיעור לדוגמה

 

 

                                  פרטים

 ___________________   :הספר בית

 ___________________        :המורה

 ___________________         :הכיתה

 ___________________   :שיעור' מס

 ___________________:  לכיתה מיוחדים מאפיינים 

 

 

 נושא היחידה: אמצעי תחבורה

 

 ., תמרוריםאוניהמכונית, אוטובוס, משאית,  רכבת, מטוס, אופניים, : תתי נושאים

 

"כלי תחבורה", שיר "האוטו שלנו", חישוקים, דף  -: אוצר מילים של נוניאמצעי עזר

  .עבודה

 

 השיעור מטרות

 

 :כלליות מטרות

 ית בנושא אמצעי תחבורה.אוצר מילים בעבריחשפו להתלמידים י 

 בין אישית. ההמעודדת אינטראקצי תהתלמידים יתנסו בלמידה חווייתי 

  

 :מטרות אופרטיביות

 התלמידים יכירו את שמות אמצעי התחבורה השונים. 

 התלמידים יעשירו את אוצר המילים שלהם בנושא אמצעי תחבורה. 

 שא התחבורההתלמידים ידברו בעברית וישתמשו במילים פשוטות סביב נו. 
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 הערות פירוט זמן מהלך השיעור

 הצגת הנושא בפני התלמידים. דקות 10 פתיחה

הקרנת סרט קצר על אמצעי התחבורה 

 השונים.

פייה בסרט הקצר פעם נוספת והנחיית צ

התלמידים לחזור בקול על שמות אמצעי 

 התחבורה.

 

סרט קצר: אוצר 

"כלי  -מילים של נוני 

 תחבורה"

 השמעת השיר "האוטו שלנו" כמה פעמים. דקות 15 גוף השיעור

 לבקש מהתלמידים לדקלם את השיר.

מומלץ לחלק לילדים חישוקים ולבקש 

מהילדים לגלגל את החישוקים בזמן 

 שהשיר מתנגן.

אפשר ללוות את השיר בתנועות שונות או 

 .במחיאות כפיים

יש להדגיש את נושא הצבעים )צבע ירוק( 

 ה א' )ביצים וחלב(והמאכלים שלמדו בכית

 שיר "האוטו שלנו"

 חישוקים

 כלידף עבודה עם ם לחלק לתלמידי דקות 10 משימה

 תחבורה שונים.

 כליהתלמידים להגיד בקול איזה  להנחות

תחבורה הם מעדיפים ובאיזה צבע ירצו 

 לצבוע אותו.

דף עבודה לצביעה, עם 

 ציורים של כלי

 תחבורה שונים

 הנושא שאותו למדנו היום?מה  דקות 5 רפלקציהסיום ו

מה המילים החדשות שאנחנו זוכרים 

 מהשיעור של היום?

איפה אנחנו יכולים להשתמש במילים 

 שלמדנו היום?

 מה אהבתם בשיעור של היום?

 מה היה הכי כיף בשיעור של היום?

מה גיליתי היום? )על עצמי/ על חברי/ על 

 .השפה(

 

ור אחד או שניים להביא תמונה של תמר - דקות 5 מטלת בית

 .להפעלה בשיעור הבא

להביא מהבית צעצועים תמונות או  -

 .ציורים של כלי תחבורה שונים

 

 

 

 


