
 

 

 

 

ְיסּו  תִהְתפַּ

ְנכוָֹנה ְתׁשּוָבה הַּ ף ֶאת הַּ קֵּ  :הַּ

ם. א .1 יֹוָנָתן הֵּ ר וְּ ַספֵּ  :ַהמְּ

                                                       ַאִחים# 

ִרים טֹוִבים#   .ֲחבֵּ

     

יֹוָנָתן .ב        ר וְּ ַספֵּ  :ַהמְּ

ִטּיּול ַבַּיַחד#  אּו לְּ  .יֵּצְּ

י#   .נֵּיֶהםָרבּו בֵּ

 

ר ַלֲעׂשֹות .ג ַספֵּ  ?ָמה רֹוֶצה ַהמְּ

ַפּיֵּס ִעם יֹוָנָתן#  ִהתְּ  .לְּ

ֹרֶגז ָלעֹוָלם#  יֹות ִאּתֹו בְּ  .ִלחְּ

ִלים ִאּתֹו ַאף ַפַעם#  ַהשְּ  .ֹלא לְּ

 

פֹוֶפֶרת ַהֶטֶלפֹון .ד ִרים ֶאת שְּ ֶשַהֶּיֶלד ַהֶטֶלפֹון ֶשהֵּ  כְּ

הֹוָנָתן#   ֶזה ֹלא ָהָיה יְּ

 ה יֹוָנָתןֶזה ָהיָ # 

 ֶזה ָהָיה ַאָבא ֶשל ַהֶּיֶלד# 

 



 

 

 

 

 

שּוָבה ֶשל יֹוָנָתןלְּ .ה ִביִנים וֲאנִ , ִפי ַהּתְּ  :מְּ

ָפר#  ַפּיֵּס ִעם ַהִמסְּ ִהתְּ  .ֶשּיֹוָנָתן ֹלא ָרָצה לְּ

ַפּיֵּס#   ִהתְּ ָפר ֶשַגם יֹוָנָתן ָרָצה לְּ  ִעם ַהִמסְּ

 

ִרים ָחשּוב ָהָיה לִ  ַמּדּוע.ו י ַהֲחבֵּ נֵּ ַפּיֵּסשְּ ִהתְּ  ?לְּ

ִני#  ַהשֵּ ל ַמָּתנֹות ֶאָחד מֵּ ַקבֵּ י לְּ דֵּ  .כְּ

ינֵּיֶהם#  רּות ַהטֹוָבה בֵּ ַהֲחבֵּ רֹונֹות ָיִפים מֵּ  .ִכי יֵּש ָלֶהם ִזכְּ

ִריחּו אֹוָתם#   .ִכי ַההֹוִרים שלהם ִהכְּ

 

לִ  .ז ַהשְּ ֶהם לְּ ָכל ַאַחד מֵּ ִניַמּדּוַע ָקֶשה ָהָיה לְּ  ?ים ִעם ַהשֵּ

ִלים ֶזה ִעם ֶזה#  ַהשְּ ם ֹלא ָכל ָכְך ָרצּו לְּ נֵּי ֶשהֵּ  .ִמפְּ

ָקל#  ֻקלְּ ִשיר ַהֶטֶלפֹון ֶשל יֹוָנָתן ָהָיה מְּ  .ִכי ַמכְּ

ִלים #  ַהשְּ ִני ָצִריְך לְּ ָלִדים ָחַשב ֶשַהשֵּ ַהּיְּ ָכל ַאַחד מֵּ ִני וְּ ֶכל ַאַחד ַכַעס ַעל ַהשֵּ ִמָפַני ׂשֵּ

 םדֶ קֹ 

 



 

 

 

 

 

 

ִלימּו ֶאת ַהֶקַטע ַהָבא   .2 ָסן ַהִמִלים)ַהשְּ ַמחְּ רּו בְּ ָעזְּ  (:הֵּ

ַהלְֵּך ַצַעד ָגדֹול__________________  ֲאִני בַ   , ____________________ִמתְּ

ק ֶאת הַ , ָקָטן ֶשל _________________  שֹורֵּ  .___________________ֶשִלי וְּ

 

 

 

 

ָפִטים ַהָבִאים  .3 ִלימּו ֶאת ַהִמשְּ  :ַהשְּ

ר - ֹרֶגז ִעם ָחבֵּ ֶשֲאִני בְּ  ֲאִני, כְּ

________________________________________________________ 

ֶשֲאִני עֹוֶׂשה ש - רלֵּ וֹ כְּ  ֲאִני, ם ִעם ָחבֵּ

________________________________________________________ 

ָעִמ  - ִליםִלפְּ ַהשְּ  ִכי, ים ֶזה ָקֶשה לְּ

________________________________________________________ 

ִרים - ֶשֲאִני ָרב ִעם ֲחבֵּ ִביִרים ִלי , כְּ י ַמסְּ הֹורֵּ

________________________________________________________ 

 פעילויות לשוניות

י ִמִלים ִמ  .1 ּתֵּ ין שְּ חּו ַקו בֵּ זוֹ תְּ  :ֲהפּוכֹות זֹו לְּ

 

 

 

 :ַמְחָסן ִמִלים

 יָקהרִ שְ , יֹוָנָתן, רד  ח  , ַעדצַ 

 ָרִבים

י ְִסים ַּ  ִמְתפ 

ִליִמים ְ ש   מַּ

ר ֵּׁ  ְמיַּש  

ט ֵּׁ מ   ְמקַּ

יזמְ  ִ  ז 

ר קֶׁ ֶׁ  ש 

ת    ֱאמֶׁ

י ְסו ת ַּ  ִהְתפ 



 

 

 

 

 

 

זֹות זֹו ִעם זוֹ בְּ  .2 ָחרְּ ַשנֵּן ִמִלים ַהִמתְּ  .ִשיר יְּ

זֹות זֹו ִעם זוֹ הַ  ָחרְּ י ִמִלים ַהִמתְּ ּתֵּ אֹותֹו ֶצַבע שְּ  :ִקיפּו בְּ

 

 יֹוָנָתן           ֱאֶמת

 ִראשֹונֹות           ָקָטן

 ָּתפּוס           ַלֲענֹות

ט          ִהּסּוס ַקמֵּ  מְּ

 

ר ֶשָלּה .3 בֵּ ֶהסְּ ין ַהִמָלה לְּ רּו ַקו בֵּ  :ַחבְּ

 

ַפּיֵּס ִהתְּ ְך                   לְּ  מֹועֵּ

ט ַקמֵּ ִלים ֶזה ִעם ֶזה         מְּ ַהשְּ  לְּ

ס ַהּסֵּ  ֹלא ָפנּוי         מְּ

ַע ָמה ַלֲעׂשֹות         ָּתפּוס  ֹלא יֹודֵּ

 

 


