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 גוזליה ושלושת הציפור

 טובי מרגלית ידי על שסופר סיפור

 עצבה יהודה של www.mesaper.co.il באתר פורסם

 

 . גוזליה שלושת עם ציפור גרה הים חוף שעל גבוה סלע על

. אתם אותו ויגרפו שלה הקן אל המים יגיעו מעט עוד. מאוד סוער שהים הציפור ראתה אחד יום

 יותר מקום לחפש. , אתו ועפה הגוזלים אחד את לקחה מיד?"  תעשה מה:" נבהלה הציפור

 :אותו ושאלה הגוזל אל פנתה במעופה. בטוח

  שאני כפי בי תטפל אתה גם האם, וגדול חזק תהיה ואתה ועייפה זקנה ציפור אהיה כשאני,  בני"

 ?" עכשיו בך מטפלת

 !"  שתבקשי מה כל אעשה.  שלך עבד אהיה אני,  אמא:" מיד הגוזל לה השיב

. "  גבוה עץ על הגוזל את הושיבה היא.  בצוואר נקירה לו ונתנה הציפור אמרה.... ," שקרן אתה"

 .הציפור אמרה",  שלך האחים את שאביא עד מפה לזוז תעז ושלא

 :אותו ושאלה השני הגוזל את הוציאה, הקן אל חזרה היא

 לי תדאג אתה גם האם,  וחזק גדול תהיה ואתה, ועייפה זקנה ציפור אהיה כשאני,  בני לי אמור"

 ?" עכשיו לך דואגת שאני כמו

 !" מלכה אותך אעשה אני, אמא: " הגוזל הכריז

 .השלישי הגוזל את להביא והתעופפה הגבוה העץ אל אותו הביאה, ברגל צביטה לו נתנה אמו

 במעופה. העץ אל אתו ועפה מהקן אותו הוציאה מיד. ורועד רטוב הקטן הגוזל את מצאה היא

 : אותו שאלה

 שאני כמו בי תטפל אתה גם האם, וחזק גדול תהיה ואתה וחלשה זקנה ציפור כשאהיה,  בני"

 ?" עכשיו בך מטפלת

 :ענה כך ואחר רגע שתק הגוזל

 משלי משפחה תהיה לי, זקנה ציפור תהיי כשאת אבל. מאוד אותך אוהב שאני יודעת את, אמא"

 כמו בך לטפל והכוח הזמן לי שיהיה, אמא בטוח לא אני. שלי בגוזלים בטיפול מאוד טרוד ואהיה

 ."עכשיו בי מטפל שאת

 שאני כפי ובדאגה במסירות בי לטפל תוכל לא.  בני דברת אמת: "  ואמרה לבנה נשקה האם

. הטבע זה,  בעולם זה ככה, בני תצטער אל. שלך בגוזליך עסוק תהיה כי, עכשיו בכם מטפלת

 ."הטבע זה, שלך לילדים, הלאה תעביר אתה, לך נתנה שאמך והמסירות האהבה את

 ?" כך כל עסוק אהיה כשאני בך יטפל מי,  אמא יהיה מה אז"

 .האם אמרה."  אסתדר אני גם, הזקנות הציפורים כל כמו, בני,  גדול אלוקים"

 

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://www.mesaper.co.il/
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 .הסיפור את קרא .1

 :השאלות על ענה .2

 

 מה שאלה האם את גוזליה ? .א

_____________________________________________________

___________________________________ 

 

 למה האמא דקרה וצבטה את הגוזלים ? .ב

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________________________ 

 

 למה היא נשקה לגוזל השלישי ? .ג

_____________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________ 

 

 אתה מסכים עם האמא שהיא צריכה להסתדר לבד כשהיא תהיה זקנה ? האם .ד

_____________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________ 

 

 כיצד לדעתך מסתדרות הציפורים הזקנות לבד בטבע ? .ה

_____________________________________________________

___________________________________ 

 

 

לפניך פעלים המופיעים הסיפור. השלם את הטבלה לפי הזמן  .3

 שבראש העמודה. 

 דוגמא: עבר: עפתי

 הווה: עף          

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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            עתיד: אעוף          

 עתיד הווה עבר

 תעשה  

   ראתה

 תטפל  

   חזרה

   הוציאה

 אעשה  

 תצטער  

   נתנה

 אסתדר  

  אני עסוק 

 

 כתוב את צירופי המילים במילה אחת : .4

 קני –לדוגמא: הקן שלי 

 הגוזלים שלה : ___________________

 הצפור שלנו :_____________________

 האחים שלו : _____________________

 _____________________האמא שלכם : 

 המיים שלו : _________________________

 האח שלו : __________________

 הגוזל שלנו : _____________________

 הגוזלים שלנו : _____________________

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

