
,תלמידים והורים יקרים
אתגר והמון  , טמן בחובו התרגשות גדולה' המעבר מהגן לכיתה א

אנו מברכים אתכם על כניסתכם לבית הספר  . מחשבות טובות
!לתלמידים-והפיכתכם לראשונה בחייכם

.  אנו נמצאים בימים משונים בהם אנו נדרשים לשינויים, יחד עם זאת
אנו מקווים כי  . בתקופת חגי תשרי תשהו עם משפחתכם בביתכם

.  קירבה ואחדות, ימים אלו יהוו עבורכם ימים לצמיחה משפחתית

!  אנו בעיריית חיפה חשבנו עליכם
הכנו עבורכם חוברת עבודה מהנה בה תוכלו לפתח ולתרגל מיומנויות  

.  חשובות בתחומים שונים
,  בחוברת זאת תוכלו לעבוד בזמנכם החופשי

. לבד או יחדיו ובכל מקום בו תשהו
,בברכת שנה טובה ובריאות איתנה

המחלקה לחינוך יסודי
החינוךמינהל

עיריית חיפה

חשוב להדגיש כי החוברת אינה משמשת תחליף לשיעורים בהם תשתתפו עם צוותי**
.וכי העבודה בחוברת הינה רשות, ההוראה בבית ספרכם

?מוכנים
!מתחילים



...על עצמי
_______________: בכיתה______   : בת/היום אני בן

: תחומי העניין שלי הם
_____________________
_____________________

:  עלייהמשחקים האהובים 
_____________________
_____________________

:  בעלי החיים האהובים עליי
_____________________
_____________________

:  אהיהה.גדולכשאהיה 
_____________________
_____________________

:  המשפחה שלי
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

:  הספר האהוב עליי
______________________
______________________

:  החברים שלי
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________



'כיתה אה.תלמידאני 

האם אתם יכולים לכתוב את שמכם

'ב-'א-וכעת עליכם להשלים את רצף אותיות ה

: מצאו את האותיות הנמצאות בשם שלכם  והקיפו אותם

כיטחזוהדגבא

תשרקצפעסנמל

ץףןםך

כיטזוהדבא

תרקצעסנל

ב-א 



. התבוננו בתמונות שלפניכם
, אמרו בקול רם מה אתם רואים

.ומצאו זוגות של תמונות מתחרזות

מילים בחרוזים



האות מתחילה  שבו מתחו קו בין האות מימין לאיור 
(  חסידה-ח: לדוגמה)

ב
ח
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פ

צליל פותח



צליל סוגר

מתחו קו בין האיור משמאל אל האות שבה המילה באיור  
( סנדל-ל: לדוגמה)מסתיימת  

ן
ף
ד
ש
ר
ת
ל
ר
ח
ג
ל
ק



. גזרו והדביקו במקום המתאים

...מילים שמתחילות באות

חשרא





:צבעו את האיורים הבאים

מתרגלים את כתיבת האותיות 

א
אאא



:צבעו את האיורים הבאים

מתרגלים את כתיבת האותיות 

ב
בבב



:צבעו את האיורים הבאים

מתרגלים את כתיבת האותיות 

ג
גגג



:צבעו את האיורים הבאים

מתרגלים את כתיבת האותיות 

ד
דדד



מתרגלים את כתיבת האותיות 

הה

וו

זז

חח

טט

יי

ככ

לל



מתרגלים את כתיבת האותיות 

ממ

ננ

סס

עע

פפ

צצ

קק

רר



:צבעו את האיורים הבאים

מתרגלים את כתיבת האותיות 

ש
ששש



:צבעו את האיורים הבאים

מתרגלים את כתיבת האותיות 

ת
תתת

1+2=3



ציירו בתוך צנצנת הדבש את הצורות הבאות לפי  
:הכמות הרשומה בתוך הצורה

הכרת המספרים והכמויות

64

2

1

30



0כתבו את הסיפרה 

פרחים0צבעו 

1כתבו את הסיפרה 

1צבעו פרח 

000

111



2כתבו את הסיפרה 

פרחים2צבעו 

3כתבו את הסיפרה 

פרחים 3צבעו 

222

333



4כתבו את הסיפרה 

פרחים4צבעו 

444

5כתבו את הסיפרה 

פרחים 5צבעו 

555



6כתבו את הסיפרה 

פרחים6צבעו 

7כתבו את הסיפרה 

פרחים 7צבעו 

666

777



8כתבו את הסיפרה 

פרחים8צבעו 

9כתבו את הסיפרה 

פרחים 9צבעו 

888

999



10כתבו את הסיפרה 

פרחים10צבעו 

101010

.השלימו את הטבלה לפי האיור

?מה?כמה



כתבו מספרים על פי הרצף 

965310

9420

8630

90



הסביבה שלי

בעל החיים האהוב עליי

עץ יפה בעיניי/צמח ירק מועדף עליי/פרי

חורף

קיץ

סתיו

אביב

העונה האהובה עליי





ארגרדסדהאס

תאכיהברעול

רשעמוכגכבא

והיוחפהבגד

גשחנכלהשעב

דנלרפושמיש

זהמקלללחחק

תחופתבריחס

תפזורת חגי תשרי

:מחסן המילים
, שופר, רימון, דבש, תפוח, סוכה, ראש השנה

ערבה , אתרוג, הדס, לולב

בתוך התפזורת מסתתרות מילים המסמלות  
.את חגי תשרי

מצאו אותם והקיפו בעיגול



משחק מסלול
'ב-'תרגול קריאת אותיות א

:הוראות המשחק
,  התקדמו בלוח המשחק לפי המספר שיצא בקובייה, הטילו את הקובייה

קראו את האותיות המופיעות על לוח המשחק  . עלו בסולמות ורדו בנחשים
"!אלופי קריאת האותיות"ואולי תנצחו ותהיו 

קובייה, חיילי משחק: אביזרים
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חגי תשרי
,"קוביית חגי תשרי"לפניכם 

.  גזרו והדביקו את הדפנות

,  הטילו את הקובייה
ספרו על המנהג  
המופיע באיור   

. והקשרו לחג




