
 נגבה מתקדמים בעמותתלומדים ו 
 

1 
 

 עודד בורלא - זה משפיל לפיל 

 

 הפילים בקרקס הם תמיד עצובים.

 , הם שוכבים , הם יושבים.לָהִטים הם עושים 

ְדָקםמניפים את ח   –קעים ותֹו מִריעים, ִִ

 הפילים עצובים. –פנים אך ב  

                                                           

 גם בגן החיות הפילים עצובים .

 הם הולכים וחוזרים והולכים ושבים,

 –ים נ  ט  ם ,מבקשים הם ב  דק  מושיטים את ח  

 הפילים עצובים. –אך בפנים 

 

 ִמישֹוִרים, ֲעָרבֹות, יְָערותרק פילי 

 אים.וג   ַאִדיִריםים ,י  ש  פ  הם פילים ח  

 – יְֵרִאיםה ,הם אינם טח  ב  צועדים ב  

 הם פילים עצובים. –י ב  ש  ב  הפילים ש  

 

 הידעת?

 ספרים לילדים.  07עודד בורלא היה סופר שכתב כ

 הוא כתב גם הרבה שירים שחלקם הולחנו.

 גם צייר.ה עודד בורלא הי

 .49הוא נפטר בגיל 

http://www.goopi.co.il/drawing/920-דף-צביעה-של-פיל-קטן-ופיל-גדות
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 .מתח קו מהמילה לפירושה:1

 

 גדולים מאוד                        להטים   

 

 מפחדים                         חדקם   

 איזור שטוח                          מריעים

 מעשה קסמים                        ערבות  

 החדק שלהם                     מישורים   

 קמשמיעים קול חז                          יערות 

 מישור נרחב , שם נרדף למדבר.                      אדירים  

 מקום עם עצים רבים                         יראים  

 

. השלם את המשפטים בעזרת אחת המילים 2

 המודגשות שבמשימה הקודמת.

 א. במדברות וב_____________ יורד מעט גשם.

של הקבוצה שלו , ב. כששחקן מכניס גול במשחק כדורגל, המעודדים 

 נעמדים על הרגליים ו_____________ בקולי קולות.

 ג. הלהטוטן עושה כל מיני _____________ ומעלים דברים.

ד. הפילים משתמשים ב____________ כדי לתפוס אוכל על עצים 

 גבוהים. 

 ה. בנו בנין חדש ענקי במימדים ______________ .

 מול בעלי חיים גדולים. ו. בעלי חיים קטנים _____________
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 . ענה על השאלות:3

 א. מה עושים פילים בקרקס ?

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 

פילים ביערות או ב. מה ההבדל בין פילים בקרקס או בגן החיות לבין 

 במישורים ?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 ג. מה לדעתך היה משמח את פילי גני החיות ופילי קרקס ?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

ד. האם אתה חושב שיש עוד חיות שהן עצובות ?מיהן ולמה הן 

 עצובות ?

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 

 ה. כיצד , לדעתך אפשר לשמח את החיות ?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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 ים.. השלם את הטבלה בעזרת פועל מתא4

 

 עתיד הווה עבר

  עושים 

  מריעים 

  חוזרים 

  צועדים 

  שוכבים 

  יראים 

  מושיטים 

 

 . העתק את הבית הראשון של השיר בלשון יחיד .5

 דוגמא: הפיל בקרקס הוא תמיד עצוב

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


