סיפורים בקמץ פתח

1

סיפורים בקמץ פתח

סיפורים בקמץ פתח

.1

גמל בנחל

.2

פר בנחל

.3

דיג באגם

.4

אבא באגם

.5

דג באגם

.6

גנן בגן

.7

גמד בגן

.8

זחל באגס

.9

זמר שר בגן

.10

פר אכל חסה

.11

צב בגן

.12

זחל ביער
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סיפורים בקמץ פתח

3

סּפּור  – 1גמל בנחל

בַּ נַּחַּ ל

גָמָ ל

הָ ָיה

גָמָ ל

הַּ גָמָ ל

בָ א

.

נַּחַּ ל

ַּל ַּנחַּ ל

ָר ָאה

.

דָ ג

בַּ נַּחַּ ל

.

..........................................................................................................................................

הוראות
קראו את הסיפור.

סיפורים בקמץ פתח

4

סיפור  - 1אֹוצָ ר מלים – מלים מהַּ סּפּור

................................................................................................................. ........................

הוראות
 .1התאימו מילה לכל תמונה.
 .2כתבו את המילים או גזרו והדביקו.

............................................................... ...........................................................................
מאגר מלים

דָ ג

נַּחַּ ל

גָמָ ל

סיפורים בקמץ פתח
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סיפור  - 1הבנה

.

הָ יָה

בַּ ַּנחַּ ל הָ ָיה

.

בָ א לַּ נַּחַּ ל .
..........................................................................................................................................

הוראות
 .1השלימו את המשפטים.
 .2כתבו בכל משבצת מילה או גזרו והדביקו את התמונה.

..................................................................................... ........................................ .............

נַּחַּ ל

גָמָ ל

דָ ג

סיפורים בקמץ פתח
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סיפור  -1הבנה

מָ ה הַּ גָמָ ל ָר ָאה ?
מָ ה הַּ דָ ג ָר ָאה ?
............................................................................... .....................................................

נַּחַּ ל

גָמָ ל

דָ ג

..........................................................................................................................................
הוראות
 .1קראו את השאלות.
 .2כתבו תשובה לכל שאלה .אפשר גם לגזור ולהדביק.

סיפורים בקמץ פתח
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סיפור  - 1הבנה

הָ יָה נַּחַּ ל .
גָמָ ל בָ א לַּ נַּחַּ ל.
הַּ גָמָ ל ָר ָאה דָ ג בַּ נַּחַּ ל.

.......................................................................................................................................

הוראות
ציירו ציור לסיפור.

סיפורים בקמץ פתח
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סיפור  - 1רצף

התמצאות במרחב (כיוונים -לפני אחרי) ,תפיסת התבנית והבנת הרצף

גָמָ ל

נַּחַּ ל
.........................................................................................................................................

הוראות
הגמל הולך לנחל בדרך  .הוא יוכל להגיע אל הנחל רק אם כל האבנים יהיו צבועות
.
לפי הרצף:

המשיכו לצבוע את האבנים כדי שהגמל יוכל להגיע אל הנחל.

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  - 2פר בנחל

ּפַּ ר

ּפַּ ר

הַּ ַּּפר

בַּ נַּחַּ ל

בָ א לַּ נַּחַּ ל

ָר ָאה

דָ ג

.

בַּ נַּחַּ ל

.

..........................................................................................................................................

הוראות
קראו את הסיפור.

סיפורים בקמץ פתח

10

סּפּור  - 2מלים מהַּ סּפּור

................................................................................................................. ........................

הֹוראֹות
 .1התאימו מילה לכל תמונה.
 .2כתבו את המילים או גזרו והדביקו.

............................................................... ...........................................................................

דָ ג

נַּחַּ ל

ַּּפר

סיפורים בקמץ פתח
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יאה
סּפּור  - 2שטף קר ָ

ּפַּ ר בָ א לַּ נַּחַּ ל.
הַּ ּפַּ ר ָר ָאה דָ ג בַּ ַּנחַּ ל .

..........................................................................................................................................

הוראות
 .1קראו את המילים שבמאגר המילים.
 .2קראו את הסיפור.

..................................................................................... .....................................................

מאגר מילים

נַּחַּ ל

ּפַּר

דָ ג

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  - 2הֲ בָ נָה

ּפַּ ר בַּ נַּחַּ ל
ַּּפר בָ א ַּל

.

בַּ נַּחַּ ל.

הַּ ּפַּר ָר ָאה

..........................................................................................................................................

הוראות
 .1השלימו את המשפטים.
 .2כתבו מילה או גזרו את התמונה והדביקו.
..................................................................................... .....................................................
מאגר מילים

נַּחַּ ל

ּפַּר

דָ ג

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  - 2חבּור נ ֻקדֹות ברצף

.

() 1

..........................................................................................................................................
הֹוראֹות
 .1חברו את הנקודות שעל הפר.
 .2צבעו את הפר כרצונכם.

סיפורים בקמץ פתח
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סיפור  - 2רצף –
התמצאות במרחב (כיוונים  -לפני אחרי) ,תפיסת התבנית והבנת הרצף

................................................................................................................................. .........
הפר הולך אל הנחל .בדרך הוא רוצה לראות רק פרחים.
באיזו דרך הפר יוכל לראות רק פרחים?
הראו לפר את הדרך.
הוראות
.1
.2
.3
.4

סמנו בנקודה את הפרחים.
עברו ,בעזרת האצבע ,על הדרך עד לנחל שבה רואים רק פרחים.
עברו על הדרך בעיפרון.
כמה קבוצות פרחים הפר ראה?
בדיקה 6 :קבוצות פרחים.

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  - 3דייג באגם

דַּ יָג

דַּ יָג

הַּ
.

בַּ אֲ גַּם

בָ א

דַּ יָג ָר ָאה

לַּ

דָ ג

אֲ גָם .

בַּ

אֲ גַּם

.

..........................................................................................................................................

הוראות
קראו את הסיפור.

סיפורים בקמץ פתח
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סיפור – 3דייג באגם

................................................................................................................. ........................

הֹוראֹות
 .1התאימו מילה לכל תמונה.
 .2כתבו את המילים או גזרו והדביקו.

............................................................... ...........................................................................

דָ ג

אֲ גַּם

דַּ יָג

סיפורים בקמץ פתח
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סיפור – 3דייג באגם

דַּ יָג בָ א לַּ אֲ גַּם.
הַּ דַּ יָג ָר ָאה דָ ג בַּ אֲ גַּם .

..........................................................................................................................................

הֹוראֹות
 .1קראו את המילים שבמאגר המילים.
 .2קראו את הסיפור.
..................................................................................... .....................................................
מאגר מילים

אֲ גַּם

דַּ ָיַּג

דָ ג

סיפורים בקמץ פתח
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סיפור  - 3הֲ בָ נָה

דַּ יָג בַּ אֲ גַּם
הַּ דַּ יָג בָ א ַּל

.

בָ אֲ גַּם.

הַּ דַּ יָג ָר ָאה

..........................................................................................................................................

הֹוראֹות
 .1השלימו את המשפטים.
 .2כתבו מילה או גזרו את התמונה והדביקו.
..................................................................................... .....................................................
מאגר מילים

אֲ גַּם

דַּ יָג

דָ ג

סיפורים בקמץ פתח
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סיפור ָ - 3נכֹון אֹו לא ָנכֹון – הֲ בָ ָנה
נָכֹון

לא נָכֹון

דַּ יָג בָ א לַּ אֲ גַּם.
דַּ יָג בָ א

לַּ נַּחַּ ל.

הַּ דַּ יָג ָר ָאה ַּאגָס.
הַּ דַּ יָג ָר ָאה דָ ג.
......................................................................... ...............................................................

הוראות
 .1קראו את המשפטים
 .2סמנו את הפרצוף המתאים.
..................................................................................... .....................................................
מאגר מילים

אֲ גַּם

דַּ יָג

דָ ג

ַּאגָס

סיפורים בקמץ פתח
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סיפור  - 3ציּור בשלָ בים לפי דֻ גמָ ה.

() 1

..........................................................................................................................................
הוראות
צירו את הדג בשלבים
 .1שלב  1דג מס'  - 1צירו את העין ואת סנפיר הבטן (הסנפיר הקטן).
 .2שלב  ,2דג מס'  - 2צירו את סנפיר הגב והזנב.
 .3שלב  ,3דג מס'  - 3צבעו את הדג לפי הדוגמה.

סיפורים בקמץ פתח

סיפור  - 3רצף
הרצף

21

התמצאות במרחב (כיוונים  -לפני אחרי) ,תפיסת התבנית והבנת

................................................................................................................................. .........
הוראות
צייר בא לנחל וראה דגים צבעוניים שוחים בו בשורה .הוא צייר את הדגים אבל לא הספיק לצבוע
את כולם.
צבעו את הדגים לפי הרצף.
התחילו מהדג האדום בכיוון שמורה החץ הירוק.

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  - 4אבא באגם

ַּאבָ א

ַּאבָ א

.

בַּ אֲ גָם

בָ א

ַּאבָ א ָר ָאה

לַּ

דַּ יָג

אֲ גָם

.

בַּ

אֲ גָם

.

................................................................................................................... .......................
הוראות
קראו את הסיפור.

סיפורים בקמץ פתח
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סיפור  - 4מלים מהַּ סּפּור

................................................................................................................. ........................

הוראות
 .1התאימו מילה לכל תמונה.
 .2כתבו את המילים או גזרו והדביקו.

............................................................... ........................................ ...................................

ַּאבָ א

אֲ גַּם

דַּ יָג

סיפורים בקמץ פתח

24

יאה
סיפור  - 4שטף קר ָ

ַּאבָ א בָ א לַּ אֲ גַּם.
ַּאבָ א ָר ָאה דַּ יָג בַּ אֲ גַּם .

................................................................................................................................ ..........

הֹוראֹות
 .1קראו את המילים שבמאגר המילים.
 .2קראו את הסיפור.
..........................................................................................................................................
מַּ אֲ גָר מלים

אֲ גַּם

דַּ יָג

ַּאבָ א

סיפורים בקמץ פתח
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סיפור  - 4הֲ בָ נָה

ַּאבָ א בַּ אֲ גַּם
ַּאבָ א בָ א ַּל

.

בַּ אֲ גַּם.

ַּאבָ א ָר ָאה

......................................................................................................................... .................

הֹוראֹות
 .1השלימו את המשפטים.
 .2כתבו מילה או גזרו את התמונה והדביקו.
..........................................................................................................................................
מַּ אֲ גָר מלים

ַּאבָ א

אֲ גַּם

דַּ יָג

סיפורים בקמץ פתח
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סיפור  - 4צליל בראש מלָ ה
.

........................................................................................................ .................................
הֹוראֹות
באיזה צליל מתחילה כל מילה?
 .1מה מתחיל בַּ -אָ ,א? חברו בקו את התמונות לצליל המתאים.
 .2מה מתחיל בָּ -פּ ,פַּ? חברו בקו את התמונות לצליל המתאים.
 .3מה מתחיל ב -גָ ,גַּ? חברו בקו את התמונות לצליל המתאים.
 .4צבעו כל צליל בצבע שונה.

סיפורים בקמץ פתח
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סיפור  - 4קבּוצֹות – צליל בראש מלָ ה

................................................................................................................................. .........
הֹוראֹות
המילים ַּאגָסַּ ,ארנָבָ ,א ָננָס מתחילות בצליל ַּאָ ,א.
 .1בחרו מתוך מאגר המילים עוד שתי מילים המתחילות בצליל ַּא.
 .2גזרו את המילים שבחרתם והדביקו במשבצות .אפשר גם לכתוב את המילים.
..................................................................................... ...................................... ...............
מַּ אֲ גָר מלים

ַּאיָל

דַּ יָג

ַּאבָ א

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  - 5דג באגם

דָ ג

בַּ

אֲ ַּגם

ַּּפעַּ ם

הַּ

ַּל

הַּ

בַּ אֲ גָם

הָ ָיה

דַּ ָיג

דָ ג

בָ א

ַּל אֲ ַּגם .

חָ שָ ב:

דַּ ָיג חַּ ָכה .

דָ ג

דָ ג

.

בָ ַּרח.

סַּ ָכנָה!

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  - 5מלים מהַּ סּפּור

.........................................................................................................................................

הוראות
 .1התאימו מילה לכל תמונה.
 .2כתבו את המילים או גזרו והדביקו.

............................................. .............................................................................................

מַ אגר ִמלִים

חַּ כָה

דָ ג

אֲ גַּם

דַּ יָג

סיפורים בקמץ פתח

30

יאה
סּפּור  - 5שטף קר ָ

בַּ אֲ ָגם הָ ָיה דָ ג.
ּפַּ עַּ ם דַּ יָג בָ א לַּ אֲ גַּם.
הַּ דָ ג חָ שַּ ב:
לַּ דַּ ָיג חַּ כָ ה .סַּ כָ ָנה!
הַּ דָ ג בַּ ַּרח.

..........................................................................................................................................

הֹוראֹות
 .1קראו את המילים שבמאגר המילים.
 .2קראו את הסיפור.

..................................................................................... .....................................................
מַּ אֲ גָר מלים

אֲ גַּם

דָ יַּג

חַּ כָה

דָ ג

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  - 5הֲ בָ נָה

דָ ג בַּ אֲ גַּם
דַּ יָג בָ א ַּל

.

.

הַּ דָ ג חָ שַּ ב :לַּדַּ יָג
הַּ דָ ג בָ ַּרח

..........................................................................................................................................

הֹוראֹות
 .1השלימו את המשפטים.
 .2כתבו מילה או גזרו את התמונה והדביקו.
..................................................................................... .................................... .................
מַּ אֲ גָר מלים

חַּ כָה

דַּ יָג

אֲ גַּם

דָ ג

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור ָ - 5נכֹון אֹו לא ָנכֹון – הֲ בָ ָנה
לא נָכֹון

נָכֹון

בַּ אֲ גַּם הָ יָה דָ ג.
לַּ דַּ יָג

חַּ כָ ה.

הַּ דַּ יָג ָר ָאה גָמָ ל.
הַּ דַּ יָג ָר ָאה דָ ג.
........................................................................................................................................

הוראות
 .1קראו את המשפטים
 .2סמנו את הפרצוף המתאים.
..................................................................................... .....................................................
מאגר מילים

חַּ כָה

דַּ יָג

גָמָ ל

דָ ג

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  - 5צליל בראש מלָה
.

.........................................................................................................................................
הֹוראֹות
באיזה צליל מתחילה כל מילה?
 .1חברו בקו את הנקודה שליד תמונה עם הצליל הפותח שבשמה.
 .2כתבו במשבצת שמתחת לכל תמונה את הצליל הפותח שבשמה.
 .3צבעו את הצליל דַּ בצבע צהוב.
 .4צבעו את הצליל חַּ בצבע ירוק.
 .5צבעו את הצליל אֲ בצבע סגול.
 .6צבעו את הצליל ָג בצבע כחול.

סיפורים בקמץ פתח

סּפּור - 5

34

מבוך – ארגון ותכנון

..........................................................................................................................................
הוראות
הדיג חיפש את הדרך אל האגם .עזרו לו למצוא את הדרך.
 .1עברו על הדרך בעזרת האצבע.
 .2עברו על הדרך בעיפרון.
 .3עברו שוב על הדרך בצבע.

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  – 6גנן באגם

ַּגנָן

ַּגנָן בָ א

.

בַּ גַּן

.

ַּלגַּן

הַּ

ַּגנָן ָר ָאה

הַּ

ַּגנָן ָקטַּ ף ָתמָ ר

הַּ

ָתמָ ר בַּ גַּן

ַּגנָן ָאכַּל ָתמָ ר

.

.

.

...................................................... ....................................................................................
הוראות
קראו את הסיפור

סיפורים בקמץ פתח

36

סּפּור  – 6מלים מהַּ סּפּור

................................................................................................................. ........................

הוראות
 .1התאימו מילה לכל תמונה.
 .2כתבו את המילים או גזרו והדביקו.

............................................................... ...........................................................................

מַ אגר ִמלִים

ָתמָ ר

ָגנַּן

גַּן

סיפורים בקמץ פתח

37

סּפּור  – 6אֹות בראש מלָ ה
.

................................................................................................................ .........................
הֹוראֹות
באיזו אות מתחילה כל מילה?
 .1חברו בקו את הנקודה שליד תמונה עם האות הפותח שבשמה.
 .2כתבו במשבצת שמתחת לכל תמונה את האות הפותח שבשמה.
 .3צבעו את האות ת בצבע ירוק.
 .4צבעו את האות ג בצבע כתום.

סיפורים בקמץ פתח
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יאה
ש סּפּור ׁ – 6טף קר ָ

ַּגנָן בָ א לַּ גַּן.
הַּ ַּגנָן ָר ָאה ָתמָ ר בַּ גַּן.
הַּ ַּגנָן ָקטַּ ף ָתמָ ר.
הַּ ַּגנָן ָאכַּ ל ָתמָ ר.
..........................................................................................................................................

הֹוראֹות
 .1קראו את המילים שבמאגר המילים.
 .2קראו את הסיפור.

..................................................................................... .....................................................

מַ אגר ִמלִים

גַּן

ָתמָ ר

ַּגנָן

ָתמָ ר

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  – 6הֲ בָ נָה

ַּגנָן ָר ָאה בַּ גַּן

.

מָ ה הַּ ַּגנָן ָר ָאה?
מָ ה הַּ ַּגנָן ָאכַּל?
......................................................................................................................... .................

הֹוראֹות
 .1השלימו את המשפטים.
 .2כתבו מילה או גזרו את התמונה והדביקו.
..........................................................................................................................................

מַ אגר ִמלִים

בָ ָננָה

ָתמָ ר

ַּגנָן

ָתמָ ר

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור ָ – 6נכֹון אֹו לא ָנכֹון – הֲ בָ ָנה
נָכֹון

לא נָכֹון

ַּגנָן בָ א לַּ גַּן.
ַּגנָן ָר ָאה ָתמָ ר

בָ אֲ גַּם.

הַּ ַּגנָן ָאכַּ ל בָ ָננָה.
הַּ ַּגנָן ָאכַּ ל ָתמָ ר.
........................................................................................................................................

הוראות
 .1קראו את המשפטים
 .2סמנו את הפרצוף המתאים.
..................................................................................... .....................................................

מַ אגר ִמלִים

בָ ָננָה

ַּגנָן

ָתמָ ר

אֲ גַּם

סיפורים בקמץ פתח

סּפּור 6
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– רצף – הבנת הרצף ,זיכרון לרצף של  3פריטים

..........................................................................................................................................
הוראות
הגנן בא לגן וראה עצי פרי .הוא רצה לקחת רק פרות שמתחילים באות ת ,ובכל פעם פרי אחר.
הראו לגנן את הדרך שבה יוכל לאסף בכל פעם פרי אחר לפי הרצף:
 .1עברו על הדרך בעזרת האצבע.
 .2הקיפו בכל פעם קבוצה של שלושה פרות לפי הרצף :תמר ,תפוז ,תפוח.
 .3סמנו בעיפרון את הדרך.

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  – 7גמד בגן

גַּמָ ד בַּ גַּן

גַּמָ ד בָ א ַּלגַּן

הַּ גַּמָ ד ָר ָאה סַּ ל בַּ גַּן

בַּ סַּ ל

הָ יָה

ַּאגָס .

הַּ ַּגמָ ד ָנ ַּגס בַּ ַּא ָגס .

.

.

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  – 7גמד בגן  -מלים מהַּ סּפּור

...................................................................................................... ...................................

הוראות
 .1התאימו מילה לכל תמונה.
 .2כתבו את המילים או גזרו והדביקו.

..........................................................................................................................................

מַ אגר ִמלִים

ַּאגָס

גָמָ ד

גַּן

סַּ ל

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  – 7גמד בגן -האֹות בראש מלָ ה

................................................................................... ......................................................
הֹוראֹות
באיזו אות מתחילה המילה?
 .1חברו בקו את הנקודה שליד כל תמונה עם האות הפותח שבשמה.
 .2כתבו במשבצת שמתחת לכל תמונה את האות הפותח שבשמה.
 .3צבעו את האות א בצבע חום.
 .4צבעו את האות ס בצבע כחול.
 .5צבעו את האות ג בצבע צהוב.
.........................................................................................................................................
מַ אגר ִמ ִלים

גַּן

סַּ ל

גַּמָ ד

ַּאגָס

סיפורים בקמץ פתח
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יאה
סּפּור  – 7גמד בגן  -שטף קר ָ

גַּמָ ד בָ א לַּ גַּן.
הַּ גַּמָ ד ָר ָאה סַּ ל בַּ גַּן.
בַּ סַּ ל הָ יָה ַּאגָס.
הַּ גַּמָ ד ָנגַּס בַּ ַּאגָס.
..........................................................................................................................................

הֹוראֹות
 .1קראו את המילים שבמאגר המילים.
 .2קראו את הסיפור.
..........................................................................................................................................
מַ אגר ִמ ִלים

.3
.4

גַּן

גַּמָ ד

סַּ ל

ַּאגָס

סיפורים בקמץ פתח
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סיפור  - 7הֲ בָ נָה

.

גַּמָ ד בָ א ַּל

בַּ גַּן.

הַּ גַּמָ ד ָר ָאה
מַּ ה הָ יָה בַּ סַּ ל?
בַּ סַּ ל הָ יָה

.

..........................................................................................................................................

הֹוראֹות
 .1השלימו את המשפטים.
 .2כתבו מילה או גזרו את התמונה והדביקו.
..........................................................................................................................................
מַ אגר ִמ ִלים

.5

.6
גַּן

גַּמָ ד

סַּ ל

ַּאגָס

סיפורים בקמץ פתח

47

סיפור ָ - 7נכֹון אֹו לא ָנכֹון – הֲ בָ ָנה
נָכֹון

לא נָכֹון

גַּמָ ד בָ א לַּ גַּן.
בַּ גַּן הָ יָה סַּ ל.
בַּ סַּ ל הָ יָה

ּפַּ ר.

הַּ גַּמָ ד ָנגַּס בַּ ַּאגָס.
.................................................................................................................... ....................

הוראות
 .1קראו את המשפטים
 .2סמנו את הפרצוף המתאים.

..................................................................................... .....................................................
מַּ אֲ גָר מלים

ּפַּ ר

סַּ ל

גַּמָ ד

ַּאגָס

סיפורים בקמץ פתח
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סיפור - 7
הבנת הרצף והתמצאות במרחב

...................................................................... ....................................................................
הֹוראֹות
הגמד רוצה לחזור לביתו אבל שכח את הדרך .הוא יגיע הביתה אם ילך בדרך שבה
האגסים מסודרים ברצף :אגס גדול אגס קטן[.
 .1גלו באיזו דרך האגסים מסודרים לפי הרצף.
 .2צבעו רק את האגסים שמסודרים ברצף הנכון לאורך כל הדרך עד לביתו של הגמד.
 .3צבעו את ביתו של הגמד.

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  - 8זחל באגס

בַּ ַּאגָס

זַּחַּ ל

ַּגנָן בָ א ַּלגַּן

הַּ

בַּ ַּאגָס

.

ַּגנָן ָר ָאה ַּאגָס בַּ גַּן .

הָ יָה

זַּחַּ ל

.

............................................................................................................................. .............
הֹוראֹות
קראו את הסיפור.

סיפורים בקמץ פתח

50

סּפּור - 8מלים מהַּ סּפּור

.........................................................................................................................................

הוראות
 .1התאימו מילה לכל תמונה.
 .2כתבו את המילים או גזרו והדביקו.

..........................................................................................................................................

מַ אגר ִמלִים

ַּאגָס

ַּגנָן

גַּן

זַּחַּ ל

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור - 8אֹות בראש מלָ ה

.........................................................................................................................................
הֹוראֹות
באיזו אות מתחילה המילה?
 .1חברו בקו את הנקודה שליד כל תמונה עם האות הפותח שבשמה.
 .2כתבו במשבצת שמתחת לכל תמונה את האות הפותח שבשמה.
 .3צבעו את האות ז בצבע אדום.
 .4צבעו את האות ג בצבע כחול.
 .5צבעו את האות א בצבע ירוק.
.........................................................................................................................................
מַ אגר ִמ ִלים

גַּן

זַּחַּ ל

ַּגנָן

ַּאגָס

סיפורים בקמץ פתח
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יאה
סּפּור - 8שטף קר ָ

ַּגנָן בָ א לַּ גַּן.
הַּ ַּגנָן ָר ָאה ַּאגָס בַּ גַּן.
בַּ ַּאגָס הָ יָה זַּ חַּ ל .

.

..........................................................................................................................................

הֹוראֹות
 .1קראו את המילים שבמאגר המילים.
 .2קראו את הסיפור.
..........................................................................................................................................
מַ אגר ִמ ִלים

.7
.8
גַּן

ַּגנָן

זַּחַּ ל

ַּאגָס

סיפורים בקמץ פתח

53

סּפּור - 8הֲ בָ נָה

.

ַּגנָן בָ א ַּל

בַּ גַּן.

הַּ ַּגנָן ָר ָאה
מָ ה הָ יָה בַּ ַּאגָס?
.

בַּ ַּאגָס הָ יָה

..........................................................................................................................................

הֹוראֹות
 .1השלימו את המשפטים.
 .2כתבו מילה או גזרו את התמונה והדביקו.
..........................................................................................................................................
מַ אגר ִמ ִלים

.9
.10
גַּן

ַּגנָן

זַּחַּ ל

ַּאגָס

סיפורים בקמץ פתח

54

סּפּור ָ - 8נכֹון אֹו לא ָנכֹון – הֲ בָ ָנה
נָכֹון

לא נָכֹון

ַּגנָן בָ א לַּ גַּן.
הַּ גַּמָ ד ָר ָאה זָ נָב בַּ גַּן.
הַּ גַּמָ ד ָר ָאה ַּאגָס

בַּ גַּן.

בַּ ַּאגָס הָ יָה זַּ חַּ ל.
................................................................................................... .....................................

הֹוראֹות
 .1קראו את המשפטים
 .2סמנו את הפרצוף המתאים.

..................................................................................... .....................................................
מַּ אֲ גָר מלים

ָזנָב

זַּחַּ ל

ַּגנָן

ַּאגָס

סיפורים בקמץ פתח

סּפּור 8
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-מבוך – תכנון וארגון

..........................................................................................................................................
הֹוראֹות
המילים גנן וגמל מתחילות באות ג' .המילים זמר וזחל מתחילות באות ז'.
הגנן רוצה להגיע אל בעל חיים ששמו מתחיל באות ג' ,והזמר רוצה להגיע אל בעל חיים ששמו
מתחיל באות ז'.
 .3סמנו את הדרך שבה הלך הגנן ואת הדרך שבה הלך הזמר.
 .4לאיזה בעל חיים כל אחד מהם הגיע? גזרו את התמונות והדביקו במשבצות או כתבו את
המילים.
...........................................................................................................................................
מַּ אֲ גָר מלים

זַּמָ ר

ַּגנָן

גָמָ ל

זַּחַּ ל

סיפורים בקמץ פתח

56

סּפּור 9

זַּמָ ר שָ ר בַּ גַּן

ָ

ַּזמָ ר בָ א ַּלגַּן

הַּ זַּמָ ר ָר ָאה ַּאגָס

.

.

הַּ זַּמָ ר ָר ָאה זַּחַּ ל

הַּ זַּמָ ר שָ ר עַּ ל הַּ זַּחַּ ל

בָ ַּאגָס .

בַּ ַּאגָס .

....................................................................................................................
קראו את הסיפור.

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  - 9מלים מהַּ סּפּור

................................................................................................................. ........................

הוראות
 .1התאימו מילה לכל תמונה.
 .2כתבו את המילים או גזרו והדביקו.

............................................................... ...........................................................................

מַ אגר ִמלִים

זַּחַּ ל

זַּמָ ר

גַּן

ַּאגָס

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  - 9אֹות בראש מלָה

.......................................................................................... ...............................................
הֹוראֹות
באיזו אות מתחילה המילה?
 .1חברו בקו את הנקודה שליד כל תמונה עם האות הפותח שבשמה.
 .2כתבו במשבצת שמתחת לכל תמונה את האות הפותח שבשמה.
 .3צבעו את האות ג בצבע ירוק.
 .4צבעו את האות ז בצבע כחול.
 .5צבעו את האות א בצבע חום.
.........................................................................................................................................
מַ אגר ִמ ִלים

גַּן

זַּמָ ר

ַּאגָס

זַּחַּ ל

סיפורים בקמץ פתח
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יאה
ש סּפּור ׁ - 9טף קר ָ

זַּ מָ ר בָ א לַּ גַּן.
הַּ זַּ מָ ר ָר ָאה ַּאגָס.
הַּ זַּ מָ ר ָר ָאה זַּ חַּ ל בָ ַּאגָס.
הַּ זַּ מָ ר שַּ ר עַּ ל הַּ זַּ חַּ ל בָ ַּאגָס.
.........................................................................................................................................

הֹוראֹות
 .11קראו את המילים שבמאגר המילים.
 .12קראו את הסיפור.

..........................................................................................................................................
מַ אגר ִמ ִלים

גַּן

זַּמָ ר

זַּחַּ ל

ַּאגָס

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור - 9
הֲ בָ נָה

.

זַּ מָ ר בָ א ַּל
מָ ה הַּ זַּ מָ ר ָר ָאה בַּ גַּן?

.
.

הַּ זַּ מָ ר ָר ָאה בַּ גַּן

..........................................................................................................................................

הֹוראֹות
 .1השלימו את המשפטים.
 .2כתבו מילה או גזרו את התמונה והדביקו.
..........................................................................................................................................
מַ אגר ִמ ִלים

גַּן

זַּמָ ר

זַּחַּ ל

ַּאגָס

סיפורים בקמץ פתח

61

סּפּור ָ - 9נכֹון אֹו לא ָנכֹון – הֲ בָ ָנה

לא נָכֹון

נָכֹון

ז ַָּמר בָ א ַּלגַּן.
ַּהז ַָּמר ָשר עַּ ל ג ַָּמד.
ַּהז ַַּּחל ָהיָה עַּ ל ַּהזַּ ָמר.
ַּהז ַַּּחל ָהיָה בָ ַּאגָס.
........................................................................................................................................

הוראות
 .1קראו את המשפטים
 .2סמנו את הפרצוף המתאים.

..................................................................................... .....................................................
מַּ אֲ גָר מלים

ַּא ָגס

זַּמָ ר

גַּמָ ד

זַּחַּ ל

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  - 9הַּ בחָ נָה בכיוּונים

.................................................................................................................. ........................
הֹוראֹות
על העצים גדלו אגסים ירוקים ,אדומים וצהובים.
הזמר רצה לסדר אותם ברצף ,מימין לשמאל ,לפי גודל וצבע :ירוק ,אדום וצהוב ,אבל בכל פעם
הוא התבלבל.
.1

הקיפו רק את האגסים שמסודרים באותו רצף מימין לשמאל.

.2

צבעו רק את האגסים שהקפתם.

.3

בדיקה :צבעתם  3פעמים.

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  - 10פר אכל חסה

ּפַּר

ּפַּר

ָאכַּל

ָר ָאה

חַּ סָ ה

חַּ סָ ה

בַּ

גַּן

הַּ

ּפַּר

ָאכַּל

הַּ

ּפַּר

בָ כָה :הַּ חַּ סָ ה מָ ָרה!

מָ ָרה! מָ ָרה!

הַּ חַּ סָ ה.

.

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  - 10מלים מהַּ סּפּור

................................................................................................................. ........................

הוראות
 .1התאימו מילה לכל תמונה.
 .2כתבו את המילים או גזרו והדביקו.

............................................................... ...........................................................................

מַ אגר ִמלִים

חַּ סָ ה

בָ כָה

ַּּפר

גַּן

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  - 10אֹות בראש מלָ ה

.........................................................................................................................................
הֹוראֹות
באיזו אות מתחילה המילה?
 .1חברו בקו את הנקודה שליד כל תמונה עם האות הפותח שבשמה.
 .2כתבו במשבצת שמתחת לכל תמונה את האות הפותח שבשמה.
 .3צבעו את האות ג בצבע אדום.
 .4צבעו את האות פ בצבע צהוב.
 .5צבעו את האות ח בצבע ירוק.
........................................................................ .................................................................
מַ אגר ִמ ִלים

גַּן

ּפַּר

חַּ סָ ה

גַּמָ ד

סיפורים בקמץ פתח
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יאה
סּפּור  - 10שטף קר ָ

ּפַּ ר ָר ָאה חַּ סָ ה בַּ גַּן.
הַּ ּפַּ ר ָאכַּ ל הַּ חַּ סָ ה.
הַּ ּפַּ ר בָ כָ ה :הַּ חַּ סָ ה מָ ָרה! הַּ חַּ סָ ה מָ ָרה!
..........................................................................................................................................

הֹוראֹות
 .1קראו את המילים שבמאגר המילים.
 .2קראו את הסיפור.
....................................................................................................... ...................................
מַ אגר ִמ ִלים

גַּן

ּפַּר

חַּ סָ ה

בָ כָה

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  - 10הֲ בָ נָה

ּפַּ ר ָר ָאה חַּ סָ ה בַּ

.

.
.

הַּ ּפַּ ר ָאכַּ ל הַּ
הַּ ּפַּ ר בָ כָ ה :הַּ חַּ סָ ה

.

..........................................................................................................................................

הֹוראֹות
 .1השלימו את המשפטים.
 .2כתבו מילה או גזרו והדביקו.
....................................................................................................................... ..................
מַ אגר ִמ ִלים

בָ כָה

ּפַּר

חַּ סָ ה

מָ ָרה

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור ָ - 10נכֹון אֹו לא ָנכֹון – הֲ בָ ָנה
לא נָכֹון

נָכֹון

ּפַּ ר ָר ָאה חַּ סָ ה בַּ גַּן.
ּפַּ ר ָר ָאה ָתמָ ר בַּ גַּן.
הַּ ּפַּ ר ָאכַּ ל חַּ סָ ה.
הַּ ּפַּ ר הָ יָה בַּ אֲ גָם

.

........................................................................................................................................

הֹוראֹות
 .1קראו את המשפטים
 .2סמנו את הפרצוף המתאים.

..................................................................................... .....................................................
מַּ אֲ גָר מלים

חַּ סָ ה

ָתמָ ר

גַּן

ּפַּר

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  - 10לוטו חריזה – ערנות לצלילי השפה– צליל בסוף מילה

..........................................................................................................................................
הֹוראֹות
.1

אמרו את המילים בקול.

.2

מצאו לכל מילה במעגל מילה מתחרז בלוח המילים .שבעמוד .8

.3

גזרו את המילים שבלוח המילים

.4

הדביקו ליד כל מילה במעגל מילה מתחרזת.

.5

בדיקה :אגס-פנס ,ענן-גנן ,ענק-מרק ,זחל-נחל ,חגב-זנב ,בז-אווז ,פר-הר ,גג-דג

סיפורים בקמץ פתח

סּפּור 10

70

 -לוח מילים לגזירה ללוטו חריזה עמ' .7

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  – 11צב בגן

צָ ב

בַּ גַּן

גַּמָ ד בָ א ַּלגַּן

הַּ גַּמָ ד ָר ָאה

הַּ צָ ב

צָ ב

שָ ָתה חָ לָב

הַּ גָמָ ד צָ חַּ ק.

.

בַּ גַּן

.

.

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  – 11צב בגן  -מלים מהַּ סּפּור

................................................................................................................. ........................

הוראות
 .1התאימו מילה לכל תמונה.
 .2כתבו את המילים או גזרו והדביקו.

............................................................... ...........................................................................

מַ אגר ִמלִים

חָ לָ ב

ַּגמָ ד

גַּן

צָ ב

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  – 11צב בגן  -אֹות בראש מלָ ה

.........................................................................................................................................
הֹוראֹות
באיזו אות מתחילה המילה?
 .1חברו בקו את הנקודה שליד כל תמונה עם האות הפותח שבשמה.
 .2כתבו במשבצת שמתחת לכל תמונה את האות הפותח שבשמה.
 .3צבעו את האות ג בצבע אדום.
 .4צבעו את האות ח בצבע כחול.
.........................................................................................................................................
מַ אגר ִמ ִלים

גַּן

חַּ לָה

גַּמָ ד

חָ לָב

סיפורים בקמץ פתח
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יאה
סּפּור  – 11צב בגן  -שטף קר ָ

גַּמָ ד בָ א לַּ גַּן.
הַּ גַּמָ ד ָר ָאה צָ ב בַּ גַּן.
הַּ צָ ב שָ ָתה חָ לָ ב.
הַּ גַּמָ ד צָ חַּ ק.
..........................................................................................................................................

הֹוראֹות
 .1קראו את המילים שבמאגר המילים.
 .2קראו את הסיפור.
..........................................................................................................................................
מַ אגר ִמ ִלים

.13
.14

גַּן

גַּמָ ד

צָ ב

חָ לָב

סיפורים בקמץ פתח
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הֲ בָ נָה

.

הַּ צָ ב הָ יָה בַּ
.

.

הַּ צָ ב שָ ָתה
הַּ גַּמָ ד

.

..........................................................................................................................................

הֹוראֹות
 .1השלימו את המשפטים.
 .2כתבו את המילה החסרה.
..........................................................................................................................................
מַ אגר ִמ ִלים

צָ חַּ ק

ַּגן

צָ ב

חָ לָב

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  – 11צב בגןָ -נכֹון אֹו לא ָנכֹון – הֲ בָ ָנה
נָכֹון

לא נָכֹון

גַּמָ ד בָ א לַּ גַּן.
הַּ צָ ב שָ ָתה חָ לָ ב.
לַּ חָ לָ ב הָ יָה

זָ נָב.

הַּ גַּמָ ד צָ חַּ ק.
............................................................................................................................. ...........

הוראות
 .1קראו את המשפטים
 .2סמנו את הפרצוף המתאים.

..........................................................................................................................................
מַּ אֲ גָר מלים

זָ נָב

צָ ב

גַּמָ ד

חָ לָב

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  – 11צב בגן  -צליל בסֹוף מלָ ה

.............................................................................. ............................................................
הֹוראֹות
המילים ַּארנָב ,כלב ,חלב וחגב מסתימות בצליל ב.
 .1בחרו מתוך מאגר המילים עוד שתי מילים שמסתימות בצליל ב .
 .2גזרו את המילים שבחרתם והדביקו במשבצות .אפשר גם לכתוב את המילים.
..................................................................................... .....................................................
מַּ אֲ גָר מלים

זָ נָב

ַּגנָן

גַּמָ ד

צָ ב

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  – 12זחל ביער

זַּחַּ ל

בַּ יַּעַּ ר

בָ א

בַּ ַּיעַּ ר

הָ יָה

צָ ב

זַּחַּ ל

 .הַּ זַּחַּ ל

הַּ זַּחַּ ל

עָ לָה

הַּ זַּחַּ ל

עָ לָה עָ לָה.

ַּא ַּחר  -כַּך ַּהצָ ב

עַּ ל

.

ּפָחַּ ד.

עָ נָף

זַּחל
ָהלְַּךַּ .ה ַּ

.

י ַָּרד.

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  – 12מלים מהַּ סּפּור

................................................................................................................. ........................

הוראות
 .1התאימו מילה לכל תמונה.
 .2כתבו את המילים או גזרו והדביקו.

............................................................... ...........................................................................

מַ אגר ִמלִים

צָ ב

יַּעַּ ר

זַּחַּ ל

עָ נָף

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  – 12אֹות בראש מלָ ה

.........................................................................................................................................
הֹוראֹות
באיזו אות מתחילה המילה?
 .1חברו בקו את הנקודה שליד כל תמונה עם האות הפותח שבשמה.
 .2כתבו במשבצת שמתחת לכל תמונה את האות הפותח שבשמה.
 .3צבעו את האות י בצבע צהוב.
 .4צבעו את האות ז בצבע אדום.
 .5צבעו את האות צ בצבע כתום.
 .6צבעו את האות ע בצבע ירוק.
.........................................................................................................................................
מַ אגר ִמ ִלים

צָ ב

עָ נָף

יַּעַּ ר

זַּ חַּ ל

סיפורים בקמץ פתח
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יאה
סּפּור  – 12שטף קר ָ

.

בַּ יַּעַּ ר הָ יָה זַּחַּ ל.
בָ א צָ ב .הַּ ַּזחַּ ל ָּפחַּ ד.
הַּ זַּחַּ ל עָ לָה עַּ ל עָ נָף.
הַּ זַּחַּ ל עָ לָה ,עָ לָה.
ַּאחַּ ר-כְַּך הַּ צָ ב הָ ַּלְך.
הַּ זַּחַּ ל י ַָּרד.
..........................................................................................................................................

הֹוראֹות
 .1קראו את המילים שבמאגר המילים.
 .2קראו את הסיפור.

......................................................................................................... .................................
מַ אגר ִמ ִלים

יַּעַּ ר

עָ נָף

זַּחַּ ל

צָ ב

סיפורים בקמץ פתח
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סּפּור  – 12הַּ בחָ נָה בכיוּונים

..........

.............................................................................................................................. ..

הוראות

קבוצת זחלים זחלו ביער .חלק מהם זחלו מימין לשמאל והאחרים זחלו משמאל לימין.
מהם הזחלים שזוחלים מימין לשמאל (כמו הזחל הצבעוני) ?

 .1הקיפו את הזחלים שזוחלים מימין לשמאל.
 .2צבעו רק את הזחלים שהקפתם.

