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 קריסטיאן אנדרסןמאת הברווזון המכוער: 

 

טינה הברווזה ציפתה בקוצר רוח להולדת אפרוחיה. כשהגיעה השעה, בקעו 

האפרוחים בזה אחר זה מקליפת הביצה. רק הביצה הגדולה מכולן השתהתה 

מה, בקע מן הביצה הגדולה אפרוח -ולא הצליחה לבקע את הקליפה. כעבור זמן

יותר משאר האפרוחים. "לא נורא. הוא ישתנה,"  מוזר ואפור. הוא היה כהה

א החדש שלה. הימים חלפו, צ  א  חשבה לעצמה אימא ברווזה והביטה ברוך בצ  

והברווזון המוזר לא השתנה כלל. כל חיות החווה לעגו לו וכינו אותו "הברווזון 

המכוער". הברווזון המסכן, שלא היה מסוגל לסבול את ההצקות, החליט לעזוב 

וה. הוא שוטט ושוטט ללא מטרה עד רדת הלילה. הוא פחד מאוד ויותר את החו

מכך היה רעב ועייף. לבסוף, נרדם ליד גזע עץ ושקע בשינה עמוקה. במהרה 

מצא הברווזון חווה חדשה להתגורר בה. שם אשת האיכר האכילה אותו ונתנה 

אבל, הוא מאוד התגעגע לאגם ולכן  לו לישון ליד האח הבוערת והחמימה

 החליט לצאת לחפש אגם חדש לגור בו. 

עד שנקרה בדרכו אגם. שם למד לחיות  ימים על ימים שוטט בודד וחסר מנוחה

ממה שהעניק לו הטבע. ידידינו הקטן גדל במקצת מדי יום ומבלי שהרגיש בכך 

מראהו השתנה. כשהביט בברבורים שעפו מסביבו, לא יכול היה שלא לחוש 

יים. עם בוא האביב, הגיעה להקת ברבורים יפהפיים קנאה. הם היו יפים ואציל

להתגורר באגם. עד מהרה התקרבו אל הברווזון ובקשו לשוחח עימו. "הברווזון 

המכוער" לא האמין כי היצורים הנהדרים הללו רוצים להיות ידידיו. הוא, שהיה 

כה מכוער וכה מגושם. לפתע השתקפה אליו דמותו מתוך מימי האגם ונותר 

הוא עצמו היה אחד מאותם ברבורים נהדרים. הוא  –ה. לבסוף הבין פעור פ

 הצטרף ללהקה וחי עמם באושר לנצח.

 

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:SwansCygnus_olor.jpg
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 ברבורים                                       
סמן את הפירוש הנכון לכל מילה. העזר בהקשר של  .1

 הסיפור.
 

 ציפתה:
 ג. כיסתה            ב. חיכתה                 ראתה      .א

 
 

 בקעו:      
 ג. אכלו               ב. צמחו        יצאו מהביצה       א.      

 

 השתהתה:   
 ג. התעכבה  ב. הסתכלה על השעון      קפצה        א.            

 

 : אצ  א  צ      
 א.צעצוע              ב. בן שנולד              ג. היציאה     

 

 שוטט:    
 א.שתה                ב. השתנה           ג. נדד, הלך ללא מטרה        

 

 אגם:  
 א. אדם               ב. בית             ג. בריכה      

 
 

 ענה על השאלות: .2

 כיצד ידעה אמא ברוזה שיש לה ברוזון שונה מהאחרים ? .א
______________________________________________
______________________________________________ 

 

 
 ב.כיצד קבלה האמא ברוזה את הברוזון השונה ?

______________________________________________
_____________________________________________ 

 
 את החווה ? ג.למה עזב הברוזון

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 
 ד. איך ,לדעתך, הרגיש הברוזון ?

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D
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______________________________________________
______________________________________________ 

 
 

 ה. מה גילה הברוזון כשהוא גדל ?
______________________________________________
______________________________________________ 

 
 ו. מה אפשר ללמוד מהסיפור הזה ?

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________ 
 

 
 הידעת?

 
יפור על הברוזון המכוער קריסטיאן אנדרסן שכתב את הס

מושפל ורדוף. הוא לא היה מקובל בחברה  היה בצעירותו 
וכשגדל נהיה לסופר מאוד מפורסם. הוא כתב הרבה 

 סיפורים לילדים ומאוד אהבו אותו.
 הברוזון המכוער ,הוא בעצם הסיפור שלו. 

 
 

 השלם את הטבלה: .3
 

 שלה שלו שלך שלי 

     אפרוחים

     ברבור

     ידידים

     ידיד

     אפרוח

     ברוז

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D

