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✎ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï

שם פרטי ושם משפחה:  

כיתה: 

הגיים בטעם

חנניה רייכמן אהב את העברית ואהב להשתעשע במשחקי לשון.

, נסו להבין את הסיפור שבשיר, ואחר כך בצעו את המטלות.ביום של חורףקראו את השיר 

רוב המטלות קשורות לנושא ההגיים בשפה (עיצור ותנועה) וכן ההברה והטעם.

ֶרףֹל חֶיֹום ׁשְּב
ֶרף, יֹום ָקָרה,ֹל חֶיֹום ׁשְּב
...ָקָרא.ְְך לֹו וַָלָדם הָא
-ַרע ָל, ּכַָפל, נְַׁשִכם נֹאְתִּפ
ָרה.ָהּו ּכֶיׁשִֶּמבֹור ׁשְל

ע ֹלא ָקָרה,ֶַגם ׁשּום ּפָאּול
ת ָקַרע.ָּדֹו הּוא ְקצְגִת ּבֶַרק א

ַרע,ָּטֹוב ּכְַקֶרה, ּכִל מָכְּב
ה ָקָרה:ָינִת ּבֲַצה עָָאי
ר ָקָרה;ֲֶׁשר אַָכיׁש זִָאה
ֶרְך ֹלא ָקָרא.ֶּדַ ּב-ז ֵָאמ

.עברית עליזהחנניה רייכמן, 
הוצאת שרברק, ת"א.

הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם. ©

תבו את תוכן השיר בקצרה.ִּכ1.  01
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 04

.ָקָרהסמנו בשיר שבעמוד זה את כל המילים, המתחרזות עם המילה 2.

כמה מצאתם? 

שונות מתוך אלה שסימנתם בסעיף הקודם. הסבירו את המשמעות של 6 מילים3.

ֶרף, יֹום ָקָרה,ֹל חֶיֹום ׁשְּב

...ָקָרא.ְְך לֹו וַָלָדם הָא

-ַרע ָל, ּכַָפל, נַׁשְִכם נֹאְתִּפ

ָרה.ָהּו ּכֶיׁשִּמֶבֹור ׁשְל

ע ֹלא ָקָרה,ַגֶם ׁשּום ּפָאּול

ת ָקַרע.ָּדֹו הּוא ְקצְגִת ּבֶַרק א

ַרע,ָּטֹוב ּכְַקֶרה, ּכִל מְָכּב

ה ָקָרה:ָינִת ּבֲַצה עָָאי

ר ָקָרה;ֲֶׁשר אַָכיׁש זִָאה

ֶרְך ֹלא ָקָרא.ֶַּד ּב-ז ָאֵמ

מה משותף לכל המילים שסימנתם בסעיף 2? במה הן שונות?4.

השתמשו במושגים: משמעות, צלילים, כתיב, עיצורים, תנועות, אותיות.

 02

משמעות

פֹורְקֹור, ּכ

2
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בטקסט שלפניכם יש מילים מודגשות בקו.5.

ליד כל מילה מודגשת כתבו 2 עד 3 מילים מאותה משפחת המילים.

ע וכדומה).ְַמִׁש, יָּתְעַָמׁש י,ִּתְעַָמ (ולא: ׁשַיעְִמׁשִת, הַעַמְִׁשה, מָיעְִמ - ׁשעַָמׁשדוגמה: 

נקדו את המילים, כדי שנוכל להבין למה התכוונתם.

(אל תדאגו: ניקוד שגוי לא יוריד לכם נקודות!)

ֶרף, יֹום ָקָרה,ֹל חֶיֹום ׁשְּב

. ָקָרא...ְְך לֹו וַלָָדם הָא

- ַרעָּכל, ַָפל, נַׁשְִכם נֹאְתִּפ

.ָרהָּכהּו ֶיׁשִֶּמבֹור ׁשְל

,ָקָרהע ֹלא ֶַגם ׁשּום ּפָאּול

.ָקַרעת ָּדֹו הּוא ְקצְגִת ּבֶַרק א

 (מילים שאינן מופיעות בשיר).ָקָרהכתבו 3 מילים, המתחרזות עם המילה 6.

יָרה.ִּבְַסיָרה, נֹוָרא, מִדוגמות למילים חורזות: ּד

ג.    ב.    א. 

.יׁשִאָהכתבו 4 מילים, המתחרזות עם המילה 7.

ד.     ג.     ב.     א. 

פרקו את המילים הבאות להגיים (כלומר: לעיצורים ולתנועות), וכתבו כמה עיצורים8.

וכמה תנועות יש בכל מילה.

פירוק להגיים            מספר עיצורים   מספר תנועותמילים

                 2   2            ָה‘ / ר / ָ‘ק / ָקָרה

ַלׁשְִכנ

ֶרףֹח

ּדֹוְגִּב

ְקֶרהִמ

ָהינִּב

 05
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 07

משפחת מילים

- ְקריאה (בספר), ָקָרא

-ַרעָּכ

-ָרהָּכ

-ָקָרה

-ָקַרע

3
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 (עמ' 1) 4 מילים, שיש בהן:ביום של חורףהעתיקו מהשיר 09.9 

עיצורים - 2

3 עיצורים -

 (עמ' 1) 3 מילים, שיש בהן:ביום של חורףהעתיקו מהשיר .10.

עיצורים - 4

עיצור אחד -

 המילים, שיש בהן הברה אחת.כל (עמ' 1) את ביום של חורףהעתיקו מהשיר .11.

.ביום של חורףלפניכם הבית השלישי של השיר ..12.

הקיפו בו במעגל את כל אימֹות הקריאה.

ע, ַר ָּכ ב ֹו ּט ַּכ ה, ֶר ְק ִמ ל ָכְ ּב

ה: ָר ָק הָ נ י ִּב ת ַצ ֲע ה ָאָ י

ה; ָר ָק ר ֶׁש ֲא ר ַָכ ז ׁש י ִא ָה

א. ָר ָק א ֹל ְך ֶר ֶּד ַּב - ז ָא ֵמ

:ביום של חורףלפניכם הבית הראשון של השיר 13.

,ה ָר ָק ם ֹו י ,ף ֶר ֹח ל ֶׁש ם ֹו י ְּב
.א ָר ָק ... ְו ֹו ל ְךַ ל ָה ם ָד ָא
- ע ַר ָּכ ,ל ַפָ נ ,ל ַׁש ְכִ נ ם ֹא ְת ִּפ
.ה ָר ָּכ ּו ה ֶׁש י ִּמ ֶׁש ר ֹו בְ ל

העתיקו מתוך הבית הראשון של השיר:

 מייצגת בה עיצוראמילה שהאות 

 מייצגת בה אם קריאהאמילה שהאות 

 מייצגת בה עיצורהמילה שהאות 

 מייצגת בה אם קריאההמילה שהאות 

מייצגת בה עיצורו מילה שהאות 

4
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 מייצגת בה אם קריאהומילה שהאות 

 מייצגת בה עיצורימילה שהאות 

 מייצגת בה אם קריאהימילה שהאות 

סמנו בכל קבוצה את המילה יוצאת הדופן מבחינת מקומו של הטעם במילה.14.

הָּיְִרִפר  -  סֶפֵסדוגמה לסימון הטעם: 

ְַךלָהָקָרהָדםָאֶרףֹחא.

לַׁשְִכנָקַרעעַגֶּפםָאּולב.

ְקֶרהִמֶרְךֶּדיׁשִאָהרַָכזג.

סמנו את הטעם בכל המילים המתחרזות.15.

,הָרָק םֹוי ,ףֶרֹח לֶׁש םֹויְּב

.אָרָק...ְו ֹול ְַךלָה םָדָא

- עַרָּכ ,לַָפנ ,לַׁשְִכנ םֹאְתִּפ

.הָרָּכ ּוהֶׁשיִּמֶׁש רֹוְבל

,הָרָק אֹל ַעגֶּפ םּוׁש ָםלּוא

.עַרָק תָצְק אּוה ֹוְּדגִּב תֶא קַר

ַרע,ָּטֹוב ּכְַקֶרה, ּכִל מָכְּב

ה ָקָרה:ָינִת ּבֲַצה עָָאי

ר ָקָרה;ֶׁשֲר אַָכיׁש זִָאה

ֶרְך ֹלא ָקָרא.ֶּדַז - ּבָאֵמ

  ליד המסקנות הנכונות:✔שימו לב לטעם שסימנתם בשיר בסעיף הקודם, וסמנו 16.

בכל המילים המתחרזות בשיר, הטעם מופיע בהברה האחרונה.א.

בכל המילים המתחרזות בשיר, הטעם מופיע בהברה שלפני האחרונה.ב.

בשיר יש מילים מתחרזות, שהטעם נמצא בהברה האחרונה שלהן,ג.

ויש מילים מתחרזות, שהטעם נמצא בהברה שלפני האחרונה שלהן.

המילים המתחרזות בשיר דומות זו לזו בתנועות ובטעם.ד.

<<

<
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