שֹורים/יָעֵ ל ַס ָתת©-שיר ומשימות לכיתות א'-ב'
י ְִׂש ָראֵ ל חֹוגֶ גֶ ת ִש ְׂבעָ ה עֲ ִ
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י ְִׂש ָראֵ ל חֹוגֶגֶ ת ִש ְׂבעָ ה עֲ ִ
שֹורים/יָעֵ ל ַס ָתת© " מתאים לקריאה
השיר " ִי ְׂש ָראֵ ל חֹוגֶ גֶ ת ִש ְׂבעָ ה עֲ ִ
חוייתית לכיתות א'-ב' ולהצגת הסירטון של השיר:
https://www.youtube.com/watch?v=gITf4Pjsev4
הצעה :לקרוא לתלמידים את השיר ולצפות בסרטון.
לשוחח בקצרה על הכתוב ולהבהיר מילים ומושגים מתוך השיר.
משימות
 .1לקרוא את השיר ולענות:

ֲשֹורים צְׂ ִריכִ ים
ֲשֹוריםַ .מהּו עָ שֹור? ַמהּו יֹובֵ ל? כ ַָמה ע ִ
י ְִׂש ָראֵ ל חֹו ֶגגֶת ִש ְׂבעָ ה ע ִ
הֹוסיף ְׂליֹובֵ ל כְׂ ֵדי ְׂלגַּלֹות אֶ ת גִ ילָ ּה ֶשל ְׂמ ִדינַת י ְִׂש ָראֵ ל?
ְׂל ִ
 .2פעילות בחשבון :תרגילים עד  ,10תרגילים בעשרות שלמות עד ,50
תרגילי חיבור וחיסור בעשרות שלמות עד  ,70כתיבת המספרים במילים.
 .3בשיר – שישה בתים :אפשר לצייר ציור מתאים לכל בית.
 4סימון את החרוזים שבשיר.
 .5למידת מילים הקשורות לנושא :להעתיק ולחבר משפטים.
 .6שאלות.
 .7השלמת צירופים מהשיר.
 .8יחיד-רבים.
 .9השלמת משפטים
 .10שם-עצם ,תואר ופועל
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ַדף ְׂמ ִשימֹות
ִ .1ק ְׂראּו אֶ ת ַה ִשיר וַעֲ נּו:
ַמהּו עָ שֹור? ______________________
ַמהּו יֹובֵ ל? ______________________
הֹוסיף ְׂליֹובֵ ל כְׂ ֵדי ְׂלגַ ּלֹות אֶ ת גִ ילָ ּה ֶשל ְׂמ ִדינַת
שֹורים ְׂצ ִריכִ ים ְׂל ִ
כ ַָמה עֲ ִ
י ְִׂש ָראֵ ל?__________________________________________
________________________________________________

 .2כִ ְׂתבּו אֶ ת ַה ִמ ְׂספָ ִרים ְׂב ִמ ִּלים:
ִמ ְׂספָ ִרים

ִמ ִּלים

10
20
30
40
50
60
70
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 .3בַ חֲ רּו בַ ִית ִמתֹוך ַה ִשיר וְׂצַ יְׂ רּו לֹו ִציּור ַמ ְׂת ִאים:

ַ .4ה ִקיפּו אֶ ת ַהחֲ רּוזִ ים בַ ִשירִ .צ ְׂבעּו כָל זּוג חֲ רּוזִ ים ְׂבאֹותֹו צֶ בַ ע.
ֹלשה זּוגֹות חֲ רּוזִ ים______________________ :
ַהעֲ ִתיקּו ְׂש ָ
_____________________ ______________________

ְׂח ְׂברּו ִמ ְׂשפָ ט ְׂלכָל ִמּלָ ה:
אֹותן ו ַ
ָ
 .5בַ חֲ רּו אַ ְׂרבַ ע ִמ ִּליםַ .העֲ ִתיקּו
י ְִׂש ָראֵ ל

ְׂמ ִדינָה

מֹולֶ ֶדת

ֶש ֶמש

ָשלֹום

אֶ ֶרץ

ָשפָ ה

ֶדגֶ ל

אֹור

חֲ לֹום
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ְׂ .6שאֵ לֹות:
אֵ יך חֹוגְׂ גִ ים לַ ְׂמ ִדינָה בַ ִשיר?____________________________
אֵ יך אַ ֶתם ְׂמ ַתכְׂ נְׂ נִ ים לַ ְׂחגֹוג לָ ּה?__________________________

רּופים:
ַ .7ה ְׂש ִלימּו אֶ ת ַהצֵ ִ
ֶדגֶ ל
ִש ְׂבעָ ה
ירה
נְׂ ִד ָ
חֹ ֶסן
ֶש ֶמש
ַמאֲ גַ רִ -מ ִּלים:
שֹורים
ימהִ ,מ ְׂתנֹופֵ ף ,ו ְִׂק ְׂד ָמה ,עֲ ִ
כִ ְׂפנִ ינָה ,חֲ ִמ ָ
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ַ .8ה ְׂש ִלימּו:

ַר ִבים

י ִָחיד
ִמ ְׂתנֹופֵ ף
אֶ ֶרץ
חֹוגְׂ גִ ים
ָחצֵ ר
ְׂרחֹוב
ִא ָשה
שֹורים
עֲ ִ
חֲ גִ יגֹות
ַ .9ה ְׂש ִלימּו ִמתֹוך ַה ִשיר:

אַ ְׂת ְׂמ ִדינָה -
ִמ ְׂתפַ ַת ַחת__________________________________,

אֶ ֶרץ מֹולֶ ֶדת ִמיְׂ ֵמי ַהתנ"ך __________________________ -

גֵ אָ ה אַ ְׂת ּוזְׂ קּופָ ה ________________________________-
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ימים:
ּטּורים ַה ַמ ְׂת ִא ִ
 .10כִ ְׂתבּו בַ ִ

ֵשם-עֶ צֶ ם

תֹאַ ר

פֹ עַ ל

ַמאֲ גַ רִ -מ ִּלים:

ֶדגֶלִ ,מ ְׂתנֹופֵ ףְׂ ,מ ַק ֵשט ,בַ יִת ,כְׂ ָר ִמים ,פַ ְׂר ֵד ִסים ,חֹוגְׂ גִ יםְׂ ,מ ִדינָה,
נְׂד ָירה ,זְׂ קּופָ ה
חָ צֵ רְׂ ,רחֹובְׂ ,מטַ יְׂ ִלים ,גֵאָ הַ ,ר ֲע ַננָהִ ,
אימה ְׂבכָל טּור.
הֹוסיפּו ִמּלָ ה ַמ ְׂת ָ
ִ
#
 .11כָל ַה ְׂפעָ ִלים בַ ִשיר ִבזְׂ ַמן :עָ בָ ר  /הֹ וֶה  /עָ ִתיד
ימה).
(הַ ִקיפּו אֶ ת הַ ִמּלָ ה ַה ַמ ְׂת ִא ָ
ַ #מדּועַ נִ כְׂ ְׂתבּו בַ "זְׂ ַמן"הַ זֶ ה?______________________________
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