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 1 אצלנו באולפן

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )"אוסף תמונות"ה זמינה בלהתמונה הגדו(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 5774קרן היסוד השנה העברית של  מלוח הלקוחהתמונה  1

 אוצר מילים
 

 עם מי, לכמה,  למי,כמה :מילות שאלה

, ללמוד, )לקרוא ב(לקרוא , )לכתוב על (לכתוב ב: פעלים

 .ליד/ לשבת על

, תמונה, לוח, ספסל, כיסא, עט, עפרון, מחברת, ספר: שמות

  כובע,קיר

 .על, ליד, עם, של: מילות יחס

 )זכר ונקיבה (עשריםאחת עד : שמות מספר
 

 הרבה: תוארי פועל
 

 עייף, מצוינת, מצוין, טובות, יםטוב, טובה, טוב: תארים
 

 אבל, רק, גם: מילות קישור

 תבניות
 

  תלמיד טוב זה

 אבל טובה,  מורה חדשהזאת

  התלמידים של האולפןאלו

 ...ל? למי יש ספר

בכיתה יש ארבע עשרה? כמה תלמידות יש בכיתה

 ?לכמה תלמידים יש ספר/ תלמידות 

 הם יושבים על הספסל? איפה יושבים התלמידים

 ?כמה תמונות יש על הקיר

 ?עם מי יושב דני

 ?עם הספר/ מה עושים התלמידים עם המחברת

 ?כמה כובעים יש בכיתה
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 תרגילים
 
 .כתבו את המספר במילים. לפי התמונהאת המספר  כיתבו? כמה יש .1
 

  תלמידות................................. בכיתה לומדות 

      ספסלים.......................................בכיתה יש 

   ..................מורה בכיתה יש רק 

     תתמונו.................................. על הקיר יש 

    כובעים............................ רואים  

   ................................................................ ? כמה לוחות יש בכיתה

   מחברות......... .........................על הספסלים יש 

     
 : וענו על השאלות הבאותהיטב תמונה ב הסתכלו .2
 
 ?כמה תלמידים יש בכיתה -א

........................................................................ 
 ?לכמה תלמידות יש כובע -ב

....................................................................... 
 ?כמה תמונות יש על הקיר -ג

....................................................................... 
 ? כתוב בתמונותמה -ד

....................................................................... 
 ?לכמה תלמידים יש עט -ה

....................................................................... 
 

 :ים הבאים כרצונכם את המשפטושלימה .3
 
...  אבל, המורה כותבת על הלוח -א

.............................................................................. 

 ...אבל, יש שתי תלמידות טובות -ב

      .............................................................................. 
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 ...אבל, דינה יושבת ליד רון -ג

............................................................................... 
 ...אבל, בכיתה כותבים במחברת -ד

.............................................................................. 
 

 : קראו את השיחות הבאות .5
 .מצאו בתמונה למי השיחה מתאימה. א     

 .המשיכו את השיחה כרצונכם .     ב
 

 ?מה אתה עושה - א

 . אני שומע את המורה-  

  -..........................................  

  -.........................................  

 

 ! שלךיש שישה ספרים על הספסל - ב

 !אני קורא הרבה ספרים,  כן-   

   -......................................  

   -......................................  

 

  היא מורה מצוינת- ג

 !אני תלמיד מצויןו,  כן-  

  -...................................  

 -... ................................. 

 

 !אתה עייף מאוד - ד

 לומד וגם עובד הרבהאני , כן -  

  -..............................................  

  -..............................................  

 


