
ָשלֹום

חיי יום יום

1iY-S2

ָחָדש

ָשלֹום ּבַּבַיִת ּובַחּוץ
ַהֵשם ֶשלִי:



.
ֹלא טֹוב ּבְֵסֶדר אֹו  טֹוב ְמאֹוד אֹו  ּבְבַָקָשה לְַסֵמן א ּבַָמקֹום ַהַמְתִאים ּולְצַיֵר 

ָשלֹום ּבַּבַיִת ּובַחּוץ

 ָמה יֵש ּבְָשלֹום ּבַּבַיִת?
ָלַמְדִתי?

א
ֵאיְך ָלַמְדִתי?  

ָשלֹום ּבַיִת 

312ַהּבַיִת ֶשלִי
ִמי ּבַּבַית?

7-41234ַהגּוף ֶשלִי

9-856תֹוָדה לַה'

11-1074ִמי ּבִַמְשּפָָחה ֶשלִי?

 ָמה יֵש ּבַּבַית?
13-12123 ָמה יֵש ּבַּבַית?

ָמה עֹוִׂשים ּבַּבַית?  
15-141ִמי אֹוֵמר ּוִמי אֹוֶמֶרת ּבֹוֶקר טֹוב?

18-16ִמי ָקם ּוִמי ָקָמה ּבַּבֹוֶקר?

19ָמה ִמְתּפַלְלִים ּבַּבֹוֶקר?

20ֲאנְַחנּו נֹוטְלִים יַָדיִים ּבַּבֹוֶקר

212ֲאנְַחנּו ִמְתַרֲחצִים ּבַּבֹוֶקר

23-223ָמה לֹובְִשים?

27-2445ָמה אֹוכְלִים וְשֹוִתים ּבַּבֹוֶקר? 

29-2867ָמה עֹוִׂשים ּבַּבֹוֶקר?
טֹוב ּבַּבַית  

32-301234ָמה עֹוִׂשים ּבַּבַית ּבָעֶֶרב?

335יֵש לִי יֹום הּולֶֶדת

 ָמה יֵש ּבְָשלֹום ּבַחּוץ?
ָלַמְדִתי?

א
ֵאיְך ָלַמְדִתי?  

ָמה יֵש ּבָעֹולָם?   35-3412

עֹונֹות ַהָשנָה - ֵאיְך ַהיֹום ּבַחּוץ?   37-3612
סְָתיו  41-3812
חֹוֶרף  47-421234
ָאבִיב  49-4812

ַקיִץ  53-50123

ַעמּוִדים
ַּבחֹוֶבֶרת

ַעמּוִדים
ַּבחֹוֶבֶרת

ְּפִעילּויֹות 
ַּבַמְחֵשב

ְּפִעילּויֹות 
ַּבַמְחֵשב
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ַהּבַיִת ֶשלִי

1.  ַהֵשם ֶשלִי 

2.  ַהּבַיִת ֶשלִי ּבְִרחֹוב  ִמסְּפַר  

3.  ַהּבַיִת ֶשלִי ּבָעִיר 

ָשלֹום ּבַּבַיִת ּובַחּוץ
ִית  ָשלֹום ּבַ

ּבְבַָקָשה לִכְתֹוב.

1

ִית ֲהִכי ַהּבַ
ְרחֹוב טֹוב ּבָ

ָמה ָחֵסר
ִציּור? ּבַ

2

ּבְבַָקָשה לְצַיֵר אֹו לְַהְדּבִיק ְתמּונָה.

ּבְבַָקָשה לְַׂשֵחק.

ִהינֵה ַהּבַיִת ֶשלִי
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1  ֹראש.  

2  ַאף.  

3  ּבֶטֶן.  

4  גַב.  

5  ֶרגֶל, ֶרגֶל - ַרגְלַיִים.

6  יָד, יָד - יַָדיִים.

7  עַיִן, עַיִן - עֵינַיִים.

8  אֹוזֶן, אֹוזֶן - אֹוזְנַיִים.

9  ֵשן, ֵשן, ֵשן - ִשינַיִים.

10 ּוָמה עֹוד?

. . . . . . 11

ַהגּוף ֶשלִי

ִית?  ּבַ ִמי ּבַ

ּבְבַָקָשה לְַהְקִשיב לַמֹוָרה.

יָד

ֶרגֶל
ֶרגֶל

יָד

ּבֶטֶן

ֹראש

גַב

ַרגְלַיִים

יַָדיִים

ּבְבַָקָשה לְַׂשֵחק.

ַהגּוף 
ֶשלִי

ּבְבַָקָשה לְַחּבֵר ּבְַקו.

ֹראש

ּבְבַָקָשה לְַׂשֵחק.
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יַָדיִים עַל...
ִית?  ּבַ ִמי ּבַ

. ֹראש יְלִָדים, יַָדיִים עַל ָהֹראש -   1

. יְלִָדים, יַָדיִים עַל ָהַאף -   2

. יְלִָדים, יַָדיִים עַל ַהּבֶטֶן -   3

. יְלִָדים, יַָדיִים עַל ַהגַב -   4

. יְלִָדים, יַָדיִים עַל ָהעֵינַיִים -    5

. יְלִָדים, יַָדיִים עַל ָהאֹוזְנַיִים -   6

. יְלִָדים, יַָדיִים עַל ָהַרגְלַיִים -   7

. יְלִָדים, יַָדיִים עַל  -   8

ָיַדִיים ַעל

1

ּבְבַָקָשה לִָשיר.

ּבְבַָקָשה לִכְתֹוב.

ּבְבַָקָשה לְַׂשֵחק.

יְלִָדים, יַָדיִים עַל ַה...
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יֵש לִי ֹראש.  1
יֵש לִי עֵינַיִים.  2

יֵש לִי ַאף.  3
יֵש לִי אֹוזְנַיִים.  4

יֵש לִי ּפֶה  5
וְַהּפֶה אֹוֵמר...  6

יֵש לִי ֹראש.  7
יֵש לִי עֵינַיִים.  8

יֵש לִי ַאף.  9
יֵש לִי אֹוזְנַיִים.  10

יֵש לִי ּפֶה  11
וְַהּפֶה אֹוֵמר...  12

תֹוָדה.  13

ִית?  ּבַ ִמי ּבַ

ָמה אֹוֵמר ַהּפֶה?

ּבְבַָקָשה לִָשיר.

ֵיש ִלי גּוף 1

תֹוָדה
ֲאנִי 

ַשַחר.

ָשלֹום

ּבְבַָקָשה לְצַיֵר וְלִכְתֹוב ַהּפֶה אֹוֵמר...

2

ֵיש ִלי רֹאש
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. יֵש לִי   .1

. יֵש לִי   .2

. יֵש לִי    .3

. יֵש לִי   .4

. יֵש לִי   .5

. יֵש לִי   .6

. יֵש לִי   .7

ָמה יֵש לִי? 
ִית?  ּבַ ִמי ּבַ

3

ּבֹוֶקר טֹוב
יָנה ְודֹב ֵיש ִלי גּוףּבִ

4

ּבְבַָקָשה לִכְתֹוב ּולְצַיֵר.

ּבְבַָקָשה לְַהגִיד יֵש לִי...
ָשלֹום

ּבְבַָקָשה לְַהצִיג.

ּבֹוֶקר טֹוב ּבִינָה וְדֹב 
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