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ָהֵעִצים ֶשִלי ְוֶשָלנּו

ְשַתִים

ָמה ָלַמְדִתי ַעל ָהֵעִצים 
ְוַעל ט"ּו ִּבְשָבט?

ֵאיְך ָלַמְדִתי?
ֹלא 

ָלַמְדִתי ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל ַהחֹוֶבֶרת ַעל ָהֵעִצים ְוטּו ִּבְשָבט?ַעמּוד

חֹוֶדש ְשָבט

ְּבֵאיֶזה חֹוֶדש ָּבא ֹראש ַהָשָנה ָלִאיָלן?3

ָמה עֹוִׂשים ְּבחֹוֶדש ְשָבט?5-4

ָמה לֹוְמִדים ְּבחֹוֶדש ְשָבט?7-6

ֵעִצים ִמָּכל ַהִמיִנים

ָמה ָּבָרא ֱא/לֹוִהים ַּביֹום ַהְשִליִשי?9-8

ֵאילּו צּורֹות ֵיש ָלֵעִצים?10

ֵאילּו צּורֹות ֵיש ָלֲעָנִפים ֶשל ָהֵעִצים?11

ֵאילּו צּורֹות ֵיש ֶלָעִלים ֶשל ָהֵעִצים?12

ֵאילּו ְצָבִעים ֵיש ֶלָעִלים?13

ֵאילּו ְּפָרִחים ֵיש ָלֵעִצים?14

ֵאילּו ֵּפירֹות ֵיש ָלֵעִצים?17-15

ֵאילּו ְזָרִעים ֵיש ָלֵעִצים?18

ָלָמה מֹוִדים ַעל ָהֵעִצים?19

ָהֵעץ ֶשִלי20

ֵאיְך עֹוִׂשים ֲעבֹוָדה ַעל ֵעץ?21

ט“ו ִּבְשָבט

ִשיר ַלְשֵקִדָיה23-22

ָמה ֵהם ִשְבַעת ַהִמיִנים?25-24

ָמה ַהֵשם ֶשל ָהֵעץ?27-26

ט״ּו ִּבְשָבט - ר�אש ַהָשָנה ָלֵעִצים ְּבִיְׂשָרֵאל28

לּוַח חֹוֶדש ְשָבט29

ֹלא טֹובְּבֵסֶדר טֹוב

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים.א

ששבטחֹוֶדש ְשָבט ֹו
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ב

ְּבֵאיֶזה חֹוֶדש ָּבא ֹראש ַהָשָנה ָלִאיָלן?

ג ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ט"ּו ִּבְשָבט ְּבלּוַח חֹוֶדש ְשָבט ֶשְּבַעמּוד 29.

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלִשיר, ּוְלַהְשִלים ֶאת ֵשם ַהחֹוֶדש ֶשָּבא. ב

ָשלֹוש
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חֹודשששחֹוֶדש ְשָבט
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ֵעץ = ִאיָלן

ֵעִצים = ִאיָלנֹות

 ��!

חֹוָדִשים  חֹוֶדש 

ט"ּו ִּבְשָבט

ְשָבט א
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ִמְׂשַחק
ַהחֹוָדִשים

ט״ּו ִּבְשָבט 
ָּבא

א
נֹוְטִעים ֵעִצים

חֹוֶדש 
ְשָבט ָּבא
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ָמה עֹוִׂשים ְּבחֹוֶדש ְשָבט?

ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ִמַתַחת ְלָכל ִציּור ְתשּוָבה ַלְשֵאָלה ָמַתי?
ְּבחֹוֶדש ְשָבט אֹו ְּבט"ּו ִּבְשָבט.
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ד
ֲאַנְחנּו 

חֹוְשִבים 
ּוְמַדְּבִרים

ָמה ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ְּבחֹוֶדש ְשָבט, 
ּוָמה ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ִּבְמיּוָחד ְּבט"ּו ִּבְשָבט?

ַאְרַּבע

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ֶאת ַהְתשּוָבה ַלְשֵאָלה ָמה עֹוִׂשים? - ְּבָירֹוק. ב
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ששבטחֹוֶדש ְשָבט ֹו
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ָמה עֹוִׂשים ְּבחֹוֶדש ְשָבט?ָמה עֹוִׂשים ְּבטּו ִּבְשָבט?

א
29

אֹוְכִלים ֵּפרֹות נֹוְטִעים ֵעִצים
ָשִרים ִשיִרים נֹוְתִנים ְצָדָקה

לֹוְמִדים ַעל ֵעִצים



ָמה ֲאִני  ְּבחֹוֶדש ְשָבט?

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ַהְתשּוָבה ַלְשֵאָלה ֶשַּבּכֹוֶתֶרת. ב

ְּבַבָקָשה ְלַצֵיר ִציּוִרים ַמְתִאיִמים.ג
ָחֵמש
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חֹודשששחֹוֶדש ְשָבט
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ֲאִני יֹוַדַעת
ִשְבַעת ַהִמיִנים א

ֲאִני יֹוֵדַע

חֹוֶדש ְשָבט 
ָּבא

ב

עֹוָׂשה עֹוֶׂשה

לֹוֶמֶדת לֹוֵמד

ָשָרה ָשר

נֹוֶתֶנת נֹוֵתן

אֹוֶכֶלת אֹוֵכל



ָמה ֵיש ָלֵעץ?
ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלִשיר, ּוְלַהְשִלים ֶאת ֶהָחֵסר. ב

ְּבַבָקָשה ְלַחֵּבר ְּבַקו ֶאת ַהִמיִלים ֶשִהְשַלְמת ַלַּכְרִטיִסים ַהַמְתִאיִמים. ג

ָמה לֹוְמִדים ְּבחֹוֶדש ְשָבט?
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ֵשש

ששבטחֹוֶדש ְשָבט ֹו
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א
ֲאִני זֹוֵכר

ָמה ֵיש ָלֵעץ?

ֲעָנִפים

ְּפָרִחים

ֶּפַרח

ֶגַזע

שֹוָרִשים

ֵּפירֹות

ְּפִרי ָעִלים

ָעֶלה

ָעָנף

שֹוֶרש ָמה ֵיש ָלֵעץ?

א

www.talam.org

ָמה ֵיש ָלֵעץ?

ֲאִני זֹוֶכֶרת

רֹוָאהרֹוֶאה



ָמה עֹוד לֹוְמִדים ְּבחֹוֶדש ְשָבט?

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלִסיּפּור.             ד
ֶשַבע

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלמֹורה, ּוְלִהְסַתֵּכל ַּבִציּור. ב

ְּבַבָקָשה ְלַהֲעִתיק ֵמַהִציּור ֵשמֹות ֶשל ֵעִצים.
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ֵשמֹות ֶשל ֵעִצים ִמָּכל ַהִמיִנים
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חֹודשששחֹוֶדש ְשָבט
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ֵעִצים = ִאיָלנֹות

ֵעץ = ִאיָלן
ֵעִצים ִמָּכל ַהִמיִנים

%�&�'

���!��

!���"

��� �� ��

( �� �!

� �(������ ��

%����

��'��

�� �� �

� �$ ��

%�� �����

ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֶאת ַהִסיּפּור

ַמָדעא


