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 הצרצר והנמלים
 הצרצר אוהב מאוד לנגן ולשיר.

דים שבאו להנות מהמוסיקה הוא נגן, שר ובילה כל הקיץ. הוא היה שמח והזמין המון ידי

 שחה שלו. שלו ומה

לנמלים לא היה זמן לבלות. הן עמלו כל הקיץ. הנמלים אספו גרעינים ואגרו אותם בקינים 

 שלהן לימי החורף. 

אותן לבלות אתו ,הן ענו לו :"אין לנו זמן .אנחנו חיבות להספיק  בכל פעם שהצרצר הזמין

 למלא את המחסנים שלנו עד החורף . כדאי שגם אתה תעשה כמונו."

 אבל הצרצר המשיך לנגן ולשיר ,ואף הפציר בנמלים לבא ולבלות אתו.

. החורף הגיע .שלג כבד כסה את הארץ ,היה קר מאוד , ועל העצים ובשדות לא צמחו פרות

הצרצר לא מצא אוכל בשום מקום . הוא היה רעב וחלש ,ואפילו לא היה לו כח לנגן 

 ולשיר. הוא החליט לבקש עזרה מן הנמלים השכנות.

 הלך הצרצר הרעב מקן אל קן ובקש מזון.

גנת ,ואנחנו עבדנו קשה י"לא תקבל דבר  " ,אמרו לו הנמלים ,"כי בקיץ אתה שרת ונ

ת לנו ולא אספת מזון לחורף ,ולכן עכשו אין לך מה לאכול. ואספנו מזון . אתה לא הקשב

 ף ומיואש. "זהו " ,אמר לעצמו בקול חלש, "אני אמות בקור וברעב."י". הצרצר היה עי

 "אתה לא תמות " ,שמע פתאום קול לידו. 

הוא נבהל כי חשב שהוא לבד. נמלה קטנה עמדה לידו וסמנה לו לבא אחריה. היא הובילה 

 ה. אותו לקן של

 הקן היה חמים ונעים והיו בו הרבה נמלים.

 המון נמלים יצאו מהחדרים של הקן ,הסתכלו בצרצר העייף. 

 "אולי אנחנו נתן לו לאכול והוא ישיר וינגן לנו ?" שאלה הנמלה הקטנה.

 ככה נהיה כולנו גם שבעים וגם שמחים.

 "רעיון מצוין ! רעיון מצוין ! " צעקו כולם.

 ינות המתוקות ביותר ,וכולם אכלו ושתו ,רקדו ושרו כל הלילה.הצרצר נגן את המנג

 

 קרא את הסיפור וענה על השאלות: .1

 מיהם גיבורי הסיפור ? .א

______________________________________________ 

 

 מה ההבדל בין הנמלים לצרצר ? .ב

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 מה אתה חושב על התנהגות הנמלים ? .ג

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 מה אתה חושב על התנהגות הצרצר ? .ד
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______________________________________________

______________________________________________ 

 

 את מי היית רוצה להיות ? נמלה או צרצר ? נמק את תשובתך. .ה

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

הקף בסיפור את שמות התואר.)שם תואר הוא מילה  .2

גדול הוא  – גדולהמתאר את המילה כמו למשל ילד 

 שם תואר.(

 חבר כל מילה לשם תואר מתאים: .3

 

 .   גמיש                              .אריה 

 .                              . גבוהה   צבי

 .                               . מהיר   צב

 .                            . אכזר ג'ירפה

 .                              . איטי    דב

 .                               . מגושםחתול
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