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מדריך למורה

נושא 1 - רוני ואדון זהירוני ) עמודים 14-6(

שיעור 1 )עמוד 10(

כשהוא  אותו  המזהירה  דמות  קיום  על  ולרמוז  רוני  עם  הילדים  את  להפגיש  המטרה: 
עושה טעויות בדרכים.

המוָרה תקרא את עמודים 9-6 בקול ותקיים שיחה עם התלמידים, שמטרתה להציג את 
רוני כילד רגיל העושה טעויות והוא אישית אחראי למעשיו ולתוצאות שיש להם.

1. מה הופך את רוני לדמות אנושית שּכל ילד יכול להזדהות ִאתּה?
חק בגן השעשועים, עושה טעויות בדרכים( )לומד ִמשחק, צופה בטלוויזיה, מׂשַ

2. אילו טעויות עושה רוני?
3. האם גם לכם קרה שהפרתם את כללי הזהירות ובנס נמנעה תאונה? אם כן, ספרו 

על זה.
אנשים  על  שקראו  סיפורים  או  אישיים  סיפורים  מהם  וְדלו  הוריכם  את  ַראיינו   .4
קטעי  גם  להביא  יכולים  אתם  לתאונה.  וגרמו  הזהירות  כללי  בשמירת  שהתרשלו 

עיתונות בנושא.
5. איך לדעתכם אתם יכולים למנוע תאונות?

)לדוגמה: לימוד כללי הזהירות ושמירה עליהם(

המורה תסכם את השיחה ותתלה את הכתוב בפינת זהירות בדרכים שתוקם בכיתה.
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שיעור 2 

מטלות  ֵאילו  ביחד  לחשוב  ולנסות  זהירוני  עם  הילדים  את  להפגיש  שמטרתה  שיחה 
מוטלות עליו.

1. ֵאילו אסוציאציות מעלה לכם השם זהירוני?
2. ַהדּביקו את הדמות של זהירוני בפינת זהירות בדרכים. התבוננו בו וגלו ֵאילו דברים 

השייכים לזהירות בדרכים אפשר למצוא על בגדיו.
3. איך אתם הייתם מדמיינים את דמותו של זהירוני? ַציירו אותו וַסּפרו בעל פה מה 

אתם מצפים ממנו שיעשה.

העבודה  דפי  על  יעבדו  והילדים  סופו  עד  מתחילתו  הסיפור  כל  את  תקרא  המורה 
שבעמודים 14-10 ויתלו בפינת זהירות בדרכים את הסיסמה אדון זהירוני יודע הּכֹל...

נלמד ממנו את הכלל הנכון.

שיעור 3

משמרות הזה”ב
1. המורה תקריא את הכללים שלפיהם פועלים משמרות הזה”ב והילדים יעשו את 

העבודה עם המדבקות שבעמוד 13.
2. ַראיינו את משמרות הזה”ב והציגו להם את השאלות שנמצאות בחוברת העבודה 
בפינת  התיעוד  את  והציגו  וַתעדו  ַהקליטו  הילדים  של  התשובות  את   .12 בעמוד 

זהירות בדרכים.
מדוע  אותם  ושאלו  הזה”ב  משמרות  את  שמכשירים  שוטר/ת  לכיתה  הזמינו   .3
הספר.  בית  ליד  החצייה  מעברי  על  לשמור  כדי  בילדים  להיעזר  המשטרה  החליטה 
שמפעילים  טוב  זה  האם  דעתכם,  מה  ִאמרו  המשטרה  נימוקי  את  ששמעתם  אחרי 

ילדים בשמירה על כללי הבטיחות.

יוצרת – שמטרתה לתרגל את עבודת משמרות הזה”ב ולהבהיר את חשיבותה. דרמה 
המורה תבחר שתי קבוצות של מתנדבים.
ציירו על בריסטול לבן מעבר חצייה גדול.
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הקבוצה הראשונה תתחלק לתפקידים של מכוניות והולכי רגל.
1. משמרות הזה”ב לא הגיעו ונוצרה מהומה בכביש. ַהציגו מה קרה.

2. משמרות הזה”ב הגיעו מצוידים במדים ובתמרורי עצור וִהשליטו סדר. ַהציגו 
את האירוע.

3. אפשר לתרגל חציית כביש במעבר חצייה עם משמרות הזה”ב ליד בית הספר.

נושא 2 - הולכים כהלכה על מדרכה )עמודים 18-15(

המטרה: להסב את תשומת לבם של הילדים שגם על המדרכה, שהיא לכאורה מקום 
בטוח, עלולים להיות סיכונים.

את  לפתור  לילדים  תני   .16-15 שבעמודים  הסיפור  את  לתלמידים  תקרא  המורה 
העבודות בחוברת העבודה.

דרמה יוצרת- התחלקו ל-3 קבוצות.
ַציירו 3 מדרכות.

התפקידים: ילדים שמציגים מכוניות, ילדים שמציגים הולכי רגל.
כל קבוצה תציג סיכון אחד האורב להולך רגל שצועד קרוב לשפת המדרכה.

אפשר לקחת את התלמידים מחוץ לבית הספר וללכת על המדרכה כראוי.
הילדים יזהו סיכונים בסביבה המּוּכרת להם.

נושא 3 - כשאין מדרכה )עמודים 22-19(

שּול. המטרה: ללמד ילדים לצעוד כהלכה במקומות שבהם אין מדרכה וההליכה היא ּבַ
המורה תקרא לילדים את הסיפור ותבקש מהם לפתור את התרגילים בחוברת 

העבודה.
דרמה יוצרת – תרגיל סיכום.

צאו לחַצר בית הספר וציירו שביל וכביש לידו.
הילדים יתחלקו לשתי קבוצות:

קבוצה אחת תשחק את תפקיד המכונית הנוסעת על הכביש.
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קבוצה שנייה תשחק את הילדים המטיילים בשביל.
הילדים ההולכים בשביל יצעדו בשלושה אופנים:

1. בשלשות 2. בזוגות 3. בשורה עורפית.
שאלה:

איזו הליכה נראית לכם נכונה? נמקו.
חשוב להדריך את הילדים שבשולי הדרך צריך לצעוד בשורה עורפית, כי אם ילכו בזוגות 

או בשלשות הם יהיו קרובים לכביש.

נושא 4 – פיתויים שממול קורצים )עמודים 23–31(

חלק א’ 
להשיג  כדי  בחיפזון  לכביש  לרוץ  שאסור  להם  ולהבהיר  הילדים  את  להזהיר  המטרה: 

דברים שמפתים אותם.
המורה

1. תשוחח עם הילדים בכיתה על הנושא ותערוך רשימה של דברים שעלולים לפתות 
ילדים לרוץ לכביש בחיפזון. 

2. תקרא לילדים את הסיפור עד הכלל שבסוף עמוד 23.
פתרו את העבודות שבחוברת העבודה בעמודים 28-27.

חלק ב’
איך מגיעים לאוטו הגלידה )עמוד 25(

הנכונה  בדרך  לפיתויים  מגיעים  איך  להם  ולהבהיר  הילדים  את  להנחות  המטרה: 
והבטוחה.

המורה תשוחח עם הילדים ותשאל אותם:
1. איך לדעתכם צריך לנהוג כשרואים ממול פיתויים?

2. איך לדעתכם חוצים את הכביש כהלכה כדי להגיע אל הפיתויים?

ִקראו את הסיפור איך מגיעים לאוטו הגלידה.
תרו את העבודות בעמודים 31-29. ּפִ
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תרגיל סיכום 
ַציירו בגיר מעבר חצייה ומדרכה בחַצר בית הספר.

בחרו קבוצות מתנדבים. כל ילד בקבוצה יחצה את מעבר החצייה ויאמר כלל אחד. אסור 
לחזור על כלל שנאמר, וכל ילד צריך לסּפק מידע חדש.

נושא 5 - העיגולים שבראש הרמזור )עמודים 32–37(

המטרה: ללמד את תפקיד הרמזור.
המורה תשוחח שיחה על המילה רמזור. המילה מורכבת מהמילים רמז-אור.

ֵאילו סוגי רמזורים אתם ַמּכירים?
)רמזור המיועד למכוניות, רמזור המיועד להולכי רגל(

מה השוני בין הרמזורים?
מה לדעתכם מראה כל צבע?

ִקראו את הסיפור וִפתרו את העבודות שבדּפי העבודה בעמודים 37-34.

נושא 6 – האיש האדום והאיש הירוק ) עמודים 38–44( 
 

המטרה: ללמד ילדים את הכללים של הרמזור להולכי רגל.
המורה תקרא את הסיפור שבעמודים 39-38.

ִהתעכבו על המשפט בכלל האומר: גם בירוק – חובה את הכביש לבדוק.
מה כוונת הכתוב וָלמה לדעתכם צריך לבדוק את הכביש גם כשנדלק האור הירוק?
)הולך רגל צריך להיות בטוח שהנהג ציית להוראות התמרור ונתן לו זכות קדימה. 

הולך הרגל צריך לוודא ששום רכב אינו עוקף את הרכב שעצר.(
תרגיל סיכום לנושא הרמזורים

התחלקו לקבוצות. כל קבוצה תקבל בריסטול.
1. הרמזורים פסקו לפעול. מה לדעתכם קרה בעיר? ַציירו.

2. הרמזורים חזרו לפעול. ַציירו מה קורה בעיר.
3. ַהציגו את הציורים בפני הכיתה ונמקו את המתרחש בהם.
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נושא 7 – אי תנועה )עמודים 49-45(

המטרה: ללמוד את תפקידיו של אי התנועה ולחזור באותה הזדמנות על הכללים להולכי 
רגל.

המורה תציג ציור של אי תנועה ותשאל את הילדים:
1. היכן מוצב אי תנועה?

2. כיצד חוצים את הכביש כשיש אי תנועה?
3. ִקראו את הסיפור שבעמוד 45 ותנו לילדים לפתור את העבודות שבדפי 

העבודה.
תרגיל סיכום 

הכיתה תתחלק לקבוצות. כל קבוצה תכתוב או תצייר סיפור מצויר על ילד שהגיע 
לאי תנועה. נציג הקבוצה יציג את הציור בפני התלמידים ויסביר איך תוכנן הציור ומה 

הכללים שהילד צריך לדעת.

נושא 8 - אין מעבר חצייה, אין רמזור, איך אפשר את הכביש 
לעבור? )עמודים 55-50(

המטרה: ללמד ילדים מה זו דמות ולהתמקד בשני דברים:
1. צריך להדריך את הילדים לעמוד בפינת המדרכה שממנה רואים את התנועה מכל 

הּכיוונים, ולעמוד צעד או שניים לפני שפת המדרכה.
2. חשּוב לחצות בקו ישר כי הוא הכי קצר.

ִקראו את הסיפור שבעמוד 50.
תרו את העבודות שבדפי העבודה שבעמודים 55-52. ּפִ

תרגיל סיכום
מטרת תרגיל זה להמחיש את החומר הנלמד.

צאו לחַצר בית הספר וַציירו בגיר דמות.
חלק מהילדים ישחקו תפקיד של מכונית וחלק מהם ימלאו תפקיד של הולכי רגל.

המורה תמלא את תפקיד זהירוני ותיתן להולכי הרגל הוראות איך לחצות את הכביש.
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נושא 9 - רוני עוזר ליוני )עמודים 61-56(

המטרות:
1. להסביר לילדים שאם הם נותרים לבד כדאי לבקש עזרה ממכרים ולא מאנשים 

זרים.
2. אחריות של אחים בוגרים המַלווים את הילדים.

המורה תקרא לילדים את הסיפור שבעמודים 57-56 ותרחיב את הנושא של למה רצוי 
לפנות למכר ולא לאדם זר.

שאלות מנחות:
1. האם שמעתם על מקרה שאדם זר פיתה ילדים? אם כן, ספרו עליו.

2. האם כל פנייה לאדם זר היא מסוכנת?
3. מתי הּפנייה מסוכנת יותר -

א. במקום ריק או במקום הומה אנשים?
ב. ביום או בלילה? נמקו.

4. מה הייתם אומרים לאחותו של יוני?
הערה: ילדים נאלצים לבקש עזרה ממבוגרים בעת חצייה כיוון שהם חשופים למחשב 

ולטלוויזיה ושומעים על הדברים המצוינים לעיל. הרשיתי לעצמי לדון בהם לשיקולכם.
המטרה: לשוחח עם הילדים על הנושא: למה חשוב לראות ולהיראות כשמכוניות חונות 

לצד המדרכה.
תרגיל סיכום – פתרו את העבודות שבעמודים 61-58.

נושא 10 - התאונה )עמודים 65-62(

מטרת הסיפור להראות לילדים מה יכולה להיות התוצאה של הפרת כללי הזהירות.
המורה תקרא לילדים את הסיפור שבעמוד 62 ותיתן להם לפתור את העבודות שבדפי 

העבודה.
תרגיל סיכום דרמה יוצרת – התחלקו לקבוצות.

תפקידים – מכוניות פצועים, כבאי, שוטר וחובש.
הנחיות להצגה – ִעברו בהצגה על אחד מּכללי הזהירות שלמדתם וביימו תאונה.

סּפרו מה מרגיש כל אחד מהמעורבים בתאונה )הנפגעים והמחלצים(.
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שאלה לכיתה – בתום ההצגה:
ֱהֵיה גם  למי בהצגה הייתם ממליצים לאמץ את הסיסמה “בכביש אל תהיה רק צודק, 

חכם“?

נושא 11 - חגורים במושב האחורי )עמודים 70-66(

המטרה: 1. להבהיר לילדים למה חשוב לשבת במושב מגביה במכונית במושב האחורי 
ולחגור חגורת בטיחות.

2. ללמד את הילדים את כללי ההתנהגות במכונית.

ַראיינו את השוטר האחראי למשמרות הזה”ב וַבקשו ממנו לספר על מקרים שבהם נמנע 
אסון בשעת תאונה בזכות ישיבה במושב האחורי וחגירת חגורות בטיחות.

סיפור אִמתי שאפשר להשתמש בו.
כשניתנה ההוראה לחגור חגורת בטיחות, לקח לאנשים זמן להסתגל להוראה ולא כולם 

חגרו את חגורת הבטיחות.
בבוקר נכנסתי למכונית חדשה שקיבל בעלי מהעבודה. אני זוכרת שהתלבטתי אם לחגור 
את החגורה או לא. כיוון שהמכונית הייתה שייכת למקום העבודה של בעלי, החלטתי 
לחגור את החגורה ולנהוג לפי כל הכללים. נהגתי במכונית והגעתי לשכונה בפתח תקווה. 
באותו יום טפטף גשם ראשון ועל הכביש היה שמן. לפני שהספקתי לקלוט את המתרחש 
עלתה מכוניתי על המדרכה ופגעה בעץ שגזעו עבה מאוד. המכונית נפגעה ונגרם לה נזק 

גדול, אך לי לעומת זאת לא קרה דבר כי חגרתי חגורה. 
המורה תקרא לילדים את הסיפור שבעמודים 67-66.

דרמה יוצרת – צּורו מכיסאות 4 מושבים, שניים בקדמי ושניים באחורי. במושב הקדמי 
יושבים אבא או אימא. מאחור הילדים ָרבים.

נסו להציג מה קורה במכונית.
לאחר ההצגה תשוחח המורה עם הילדים ותבקש מהם לענות על השאלה למה התנהגות 

הילדים הייתה מסוכנת.
בתום הדיון יפתרו הילדים את העבודות שבחוברת העבודה.
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נושא 12 - איפה משחקים במחבואים? )עמודים 75-71(
 

מקומות  על  ולדּבר  להדגיש  יש  במחבואים.  לשחק  מותר  היכן  ילדים  ללמד  המטרה: 
שבהם אסור לילדים לשחק בשום משחק, כמו מגרש החניה.

המורה תקרא לילדים את הסיפור.
פתרו את התרגילים שבחוברת העבודה.

כל ילד יביא לכיתה חבילת פלסטלינה וגרוטאות. הכיתה תתחלק לשתי קבוצות:
במשחק  למשחקים  מחבוא  מקומות  בו  ותיצור  פארק  של  דגם  תבנה   – א’  קבוצה 

המחבואים. הדגם יוצג לפני הילדים והם יסּפרו איך תכננו אותו.
קבוצה ב’ – תבנה דגם בו שיהיו בו מקומות שאסור לשחק בהם במחבואים. היא תציג 

את הדגם שלה ותספר איך תכננה אותו. 

נושא 13 - כשכדור לכביש קופץ )עמודים 81-76(

חקים  המטרה: ללמד ילדים לא לרוץ אחר כדור שמתגלגל לכביש. להבהיר להם איפה מׂשַ
בכדור ואיך כדאי לשאת אותו כדי שלא יתגלגל לכביש.

התחלקו לשתי קבוצות:
1. ַהציגו הצגה שמתרחש בה אירוע שּבֹו מתגלגל הכדור למקום מסוכן. ִחשבו בהצגה 

על פתרון מעשי מה תעשו במקרה זה.
אחרי  בריצה  עצמם  את  הילדים  מַסּכנים  שּבֹו  אירוע  בה  שמתרחש  הצגה  ַהציגו   .2

כדור. תארו בהצגה מה קורה.
ִערכו דיון בכיתה על שתי ההצגות ונסו לענות על השאלה לאיזו מסקנה הגעתם.

ִקראו את הסיפור וִפתרו את העבודות שבחוברת העבודה.

נושא 14 - מעקה הבטיחות )עמודים 85-82(

המטרה: להזהיר ילדים לא לטפס על מעקה הבטיחות, לא לשבת עליו ולא לשחק לידו.
המורה תקרא לילדים את הסיפור ותיתן להם לפתור את העבודות שבחוברת.



12

תרגיל סיכום
הילדים יתחלקו לקבוצות, כל קבוצה תקבל בריסטול ותכין סיפור מצויר על ילד שטיּפס 

על מעקה הבטיחות.
נסו לחשוב למה הוא עלה על המעקה ומה קרה לו.

הקבוצה תציג את הציור ואת המסקנה לפני הכיתה. 

נושא 15 - אסור לשבת על שפת המדרכה )עמודים 89-86(

המטרה: ללמד ילדים שיש סיכון גדול בקיום שיחה תוך כדי ישיבה על המדרכה והנחת 
רגליים על הכביש.

על  היושבים  לילדים  שאורבות  הסכנות  מה  הילדים  את  תשאל  שיחה,  תנהל  המורה 
על  הסיכונים  את  ותרשום  משוחחים,  והם  הכביש  על  מונחות  כשרגליהם  המדרכה 

הלוח.
ִקראי לילדים את הסיפור ותני להם לפתור את העבודות שבחוברת העבודה.

נושא 16 - רוכבים על אופניים )עמודים 95-90(

המטרות:
1. להפגיש ילדים עם כלי רכב שּבֹו הם נוהגים. יש להזכיר לילדים שהאופניים הם כלי 

רכב לכל דבר וכל חוקי התנועה חלים עליהם.
2. יש להדגיש שילדים בכיתות א’-ב’ רוכבים על אופניים רק בפארקים ובגני השעשועים, 

ומגיעים לשם בלוויית מבוגרים.
ַקיימו בכיתה שיחה שמטרתה להקנות לילדים את הנושא הנלמד.

הנושא – גלגולי האופניים הפרטיים.
אופניים קטנים עם 3 גלגלים.

אופניים גדולים יותר עם גלגלי עזר.
אופניים על שני גלגלים.

1. שאל את ההורים ורשֹום לעצמך איך הם למדו לנהוג בכל סוג של אופניים.
2. מה ִהרַגשָת בכל שלב כשקנו לך את האופניים?
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הסיבה  מה  כן,  אם  נפלת?  גלגלים  שני  על  אופניים  על  הלימוד  בתחילת  האם   .3
לדעתך? )הצורך לשמור על שיוּוי משקל.(

המטרה: לתת לילדים להתבונן באופניים וִלמנות את החלקים שמהם הם מורכבים.
ב על הלוח תמונה של אופניים ובקש מהילדים למנות את חלקי האופניים. 1. הֵצּ

גלגלים. כשרוכבים  )לשניים שני  לאופנוע?  אופניים  בין  ומה השוני  2. מה הדמיון 
ושמש,  גשם  כמו  יציבים,  לא  אוויר  מזג  תנאי  קסדה.  לחבוש  צריך  עליהם 

משפיעים על הנהג והּפגיעה מהם קטלנית כי הרוכב חשוף.(
3. מה הדומה ומה השונה בין אופניים למכונית מּבחינת הבטיחות של הנהג?

שבחוברת  העבודות  את  לפתור  לילדים  ותיתן  רם  בקול  הסיפור  את  תקרא  המורה 
העבודה.

תרגיל סיכום
אותם  וידגימו  האופניים  כלֵלי  את  הילדים  יַתרגלו  שּבֹו  ההורים  עם  בפארק  כיף  יום 

להורים.

הרצאה של מתנדבים: סבא/סבתא/אימא/אבא.
נושא ההרצאה: גלגולי האופניים במדינה שלנו.

הסבא יכול לסּפר על כך שבעבר האופניים היו כלי תחבורה של מבוגרים. האופניים היו 
פחות משוכללים - מצד אחד ומצד שני היה פחות מסוכן לרכוב עליהם, כי הכבישים לא 

היו כל כך עמוסים. את האופניים הראשונים קיבל ילד בדרך כלל לבר מצווה.

אבא יספר מתי הוא קיבל אופניים ולאן נסע בהם.

אפשר להביא גם רוכב אופניים מקצועי המשתתף בטיולי אופניים שיספר על החוויות 
שלו ברכיבה.

נושא 17 - קסדה, ָמִגני ברכיים ומרפקים )עמודים 100-96(

המטרה: להפגיש את הילדים עם הקסדה ועם מִגני ברכיים ומרפקים. יש להדגיש את 
גורם  היא  בראש  שהפגיעה  לזכור,  יש  פגיעה.  מפני  הראש  על  המִגנה  הקסדה  תפקיד 

למקרי מוות רבים.
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שיחה: מי חובש קסדה?
1. מחליק על גלגיליות, רוכב אופניים, רוכב אופנוע וחיילים.

2. למה חשוב שּכל האנשים שציינו יחבשו קסדה ומתי כל אחד מהם צריך להצטייד 
בקסדה?

המורה תקרא את הסיפור ותיתן לילדים לפתור את העבודות שבחוברת העבודה.

נושא 18 - האוטובוס )עמודים 107-101(

תלמידי כיתות א’-ב’ נוסעים בהסעות לבית הספר במקומות שונים בארץ. האוטובוס 
מוביל ילדים גם לטיולים והם מנצלים את שירותיו כשהם נוסעים עם הוריהם. בלימוד 

כללי האוטובוס הצבנו לעצמנו מספר מטרות:
1. לימוד כללי ההמתנה לאוטובוס והעלייה והירידה ממנו.

2. כללי התנהגות בתוך האוטובוס. יש להדגיש שבהסעות לביה”ס ולגנים צריך לחגור 
חגורת בטיחות.

3. ֵערנות ְמרבית של הנוסעים ומה עושים כשרואים חפץ חשוד.
4. האוטובוס הוא כִלי תחבורה גדול שחוסם את שדה הראייה של הילדים והמכוניות 

לכן חוצים את הכביש רק אחרי שהאוטובוס נסע.

המורה תקרא את הסיפור ותיתן לילדים לפתור את העבודות שבחוברת.
עבודה מסכמת: לכיתה יוזמן נהג אוטובוס. הילדים יערכו מסיבת עיתונאים ויציגו לו 

שאלות.
דוגמה לשאלות:

1. מה מרגיש נהג אוטובוס שאחראי לכל כך הרבה נוסעים?
כל  נמק  בטיולים?  או  בהסעות  מוביל  אתה  שאותם  מהילדים  מצפה  אתה  מה   .2

ציפייה.
שהאוטובוס  אחרי  רק  הכביש  את  לחצות  מותר  למה  מהאוטובוס,  כשיורדים   .3

נסע?
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נושא 19 - התמרורים שעליהם גר זהירוני )עמודים 114-108(

מטרות: ציות לתמרורים הוא חלק בלתי נפרד משמירת חוקי הזהירות בדרכים.

לכן הצבנו לעצמנו למטרה להפגיש ילדים עם תמרורים שחשוב לדעתנו שיזכרו.
המורה תקרא את הסיפור ותיתן לילד לעבוד בחוברת העבודה.

נושא 20 - מחזירורים )עמודים 118-115(

המטרה: לייֵדַע את הילדים על חשיבותם של מחזירורים בחשכה.
למורה

1. שיחה מקדימה – למה לדעתך חשוב להשתמש במחזירורים.
3. ִקראו את הסיפור ועשּו את העבודה שבחוברת העבודה.

נושא 21 - ההפתעה והמתנה שקיבל רוני )עמודים 124-119(

מטרתו של הסיפור להדגיש כי שמירה על כללי הזהירות מצילה חיים.
למילוי  האישית  אחריותו  על  הילד  את  לייֵדַע  מטרתן   123-121 שבעמודים  העבודות 

הכללים.
המורה תקרא את הסיפור ותיתן לילדים לפתור את העבודות שבחוברת העבודה.




