לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה

א.קְ ָרא אֶ ת הַ סִ ּפּור ו ְעֲ נֶה עַ ל הַ שְ אֵ לֹות:

הַ יְלָדִ ים שֶ בֶחָ צֵר ִ
שחָ קּו ְבכַדּור  .לְפֶ תַ ע עַ ף הַ כַדּור לְעֵ בֶר חַ לֹון הַ ַבי ִת.
שִ ימְ שַ ת הַ חַ לֹון הִ תנַּפְ צָה בְקֹול ַאדִ יר .אַ בָא הִ זמִ ין אֶ ת הַ ַזגָג לְתַ קֵ ן אֶ ת
בּורה ו ְהִ תְ קִ ין
הַ שִ מְ שָ ה .הַ ַזגָג הִ גִיעַ בְאֹותֹו יֹום ּ ,פִ ַרק אֶ ת הַ שִ מְ שָ ה הַ שְ ָ
שִ מְ שָ ה חֲ דָ שָ ה  .הַ ַזגָג בִקֵ ש שֶ ֹלא נִגַע בַשִ מְ שָ ה עַ ד שֶ הַ דֶ בֶק י ְִתיַבֵש
וְי ִתְ חַ זֵק.

 .1כֵיצָד הִ תְ נַּפְ צָה שִ משַ ת הַ חַ לֹון ?
________________________________
 .2מִ י תִ קֵ ן אֶ ת הַ שִ מְ שָ ה ?
____________________________________
 .0מַ ה בִקֵ ש הַ ַזגָג ?
__________________________________________
 .4מַ תָ י הִ גִיעַ הַ ַזגָג ?
______________________________________________
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לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה
ב .הַ קֵ ף אֶ ת הַ ּפֵ ירּוש הַ מַ תְ אִ ים לַמִ ילָה:

 .2נִשְ בַר ל ְִרסִ יסִ ים

הִ תְ נַפֵּ ץ .1 :חֹומֵ ר נֶפֶ ץ

שִ מְ שָ ה  .1 :מַ שֵ הּו שֶ אֵ פְ שָ ר לְמַ שֵ ש
ִ
ַאדיר .1 :חָ זַק

 .2בֵית הַ ְכבָשִ ים

לְ פֶ תָ ע ּ .1 :פִ תְ אֹום

 .2לִפְ עָ מִ ים

ַזגָג  .1 :אִ יש עִ ם מִ שְ קָ פַ י ִים

 .2זְכּוכִית

ָ .0רעָ ש גָדֹול
 .0שִ ימְ שִ י ָה

 .0נָמּוְך.
 .0בְפֵ תַ ח

 .2מְ תַ קֵ ן גַגֹות

 .0מְ ַתקֵ ן חַ לֹונֹות

ג.כְתֹוב ְלכָל מִ ילָה אֶ ת הַ הֵ פֶ ְך שֶ לָה( .הֵ עַ זֵר בְמַ חסָ ן הַ מִ ילִים):

חָ דָ ש ______________ -
שָ קּוף __________________ -
לְפָ ֵרק ___________________ -
יָבֵש __________________ -
מְ תּוקָ ן __________________ -
מַ חסָ ן מִ ילִיםָ :רטֹוב  ,לְהַ ְרכִיב ַ ,אטּום  ,שָ בּור ,י ָשָ ן.

ד .מִ י אֲ נִי ?
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לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה
 .1אֲ נִי בֹונֶה ְרהִ יטִ ים מֵ עֵ ץ ___________________:
 .2אֲ נִי מְ בַשֵ ל בְמִ סְ עָ דָ ה ___________________:
 .0אֲ נִי מְ תַ קֵ ן אֶ ת הַ חַ שְ מַ ל ________________:
 .4אֲ נִי מְ תַ קֵ ן נַעֲ ַלי ִים _________________:
 .5אֲ נִי בֹודֵ ק חֹו ִלים _______________________:
 .6אֲ נִי עֹו ֵבד אֶ ת הַ אֲ דָ מָ ה ___________________:
 .7אֲ נִי מַ סִ יעַ אֲ נָשִ ים _________________:
 .8אֲ נִי עֹו ֶבדֶ ת ְב ֵבית הַ חֹו ִלים ,מְ טַ ּפֶ ֶלת ְבחֹו ִלים __________________:
 .9אֲ נִי מְ ַלמֵ ד ___________________:
 . 13אֲ נִי מְ סַ י ֵיד ַבתִ ים ___________________:
------------------------------------------------------------------------------------------------

ַצ ָבע – סַ נְדְ ָלר – רֹופֵ א – ַאחֹות – נַ ָגר – אִ י ָכר – טַ ָבח – נֶהָ ג – חַ שְ מַ ַלאי –
מֹו ֶרה.
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