לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה

רנגֹו הכלב

הנאמן /

ברוך יוספסברג

משפחת נחמני מתגֹוררת במֹושב בבית קטן עם גג רעפים  ,מּוקף
בדשא ירֹוק ורענן.
יֹום אחד נכנס אבא של נחמה למכֹוניתֹו שחנתה בחצר הבית .הּוא
התכֹונן לנסֹוע לָאחֹור כדי לצאת לכביש ּולהגיע לעיר הגדֹולה  .לפתע
הבחין ברינגֹו כלב הזאב הזקן.
הכלב זנק על השמשה הקדמית  .אבא נבהל מאֹוד  .רנגֹו ַאף פעם ֹלא
התנהג בפראּות כזֹו .היה זה כלב שקט ּוממּושמע ,מנּומס ּונעים
הליכֹות.
אבא של נחמה ירד מהמכֹונית כדי לבדֹוק מּדּוע הכלב מתנהג כְך.
הּוא רָאה את יסמין בת השנתים ,אחֹותה הצעירה של נחמה ,משחקת
עם בּובתה מאחֹורי המכֹונית .אבא ֹלא הבחין בה בשעה שבקש לנסֹוע
לָאחֹור ולּולא הכלב הנאמן היה דֹורס אֹותה.
הּוא הזעיק את נחמה ואמא שלה ּ,ושלֹושתם חבקּו ונשקּו את הכלב
שהציל את הילדה.
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 .1ענה על השאלות:
א .כיצד הציל רינגֹו את יסמין ?
______________________________________________
__________________________________
ב.למה בהתחלה ֹלא הבין אבא את התנהגּותֹו של רינגֹו ?
______________________________________________
__________________________________
ג.מה היה יכֹול לקרֹות לּולא התנהגּותֹו של הכלב ?
______________________________________________
______________________________________________
____________________________
 .2סדר את המשפטים לפי הרצף:
 אבא התחיל לנסֹוע לָאחֹור. אבא ירד מהמכֹונית. אבא נכנס למכֹוניתֹו. אבא רָאה את יסמין הקטנה משחקת מאחֹורי המכֹונית. כּולם חבקּו את הכלב שהציל את הילדה. -הכלב רינגֹו זנק על השמשה הקדמית של המכֹונית.

 .3השלם את הטבלה:

עב ר

הֹווה
מתגֹוררת

עתיד

חנתה
התנהג
משחקת
יבדֹוק
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 .4השלם את המשפטים בעזרת המילים שבמחסן המילים:

א .יֹוסי ______________ בקיבּוץ.
ב .אמא נקתה את ________________ של החלֹון כי היא
היתה מלּוכלכת.
ג __________ .הגשם שיֹורד לֹלא הפסקה ,היינּו יֹוצאים
לטיּול.
ד .פרצה שרפה ביער  ______________.את מכבי האש כדי
לכבֹות את האש.
ה .מחנה הצבאי _______________ בגדר.
ו .הכלב _____________ בַאויר כדי לתפֹוס את העצם.
ז .בַאסיפת ההֹורים ,המֹורה ספרה שיֹורם ילד רציני
ו______________ .
------------------------------------------------------------------נעים הליכֹות – זנק – שמשה – מּוקף – מתגֹורר – הזעיקּו –
לּולא.
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