
יום השפה  

שרית פולק

חבילה עוברת
בינגו



עליכם להגיד בקול רם 
שמות עצם  3

' .המתחילים באות א

עליכם להגיד את סדר 
ב מהסוף להתחלה  -הא

.שניות20ב

עליכם לחבר משפט 
.בגוף יחיד, בזמן עבר

אמרו בקול שמות של  
.שלושה כלי תחבורה

2אמרו משפט ובו 
.  מילים נרדפות

העבירו את החבילה לילד  
הקרוב ביותר אליכם  
ששמו מתחיל באחת 

.י"מאותיות אהו

.פתקים למשחק חבילה עוברת



אמרו בקול משפט ובו  
.הפכים לפחות2

עליכם לספר סיפור 
זמן , קצר ובו דמויות

.ומקום

2אמרו משפט ובו 
.מילות קישור

חברו משפט ובו 
,פועל: משולבים

.תואר,עצםשם 

אמרו את המשפט הבא  
בזמן עתיד תוך עשר 

:שניות
אני הלכתי לסופר לקנות מצרכים לשבת

מילים שיש 4אמרו 
.להן ראשי תיבות

.פתקים למשחק חבילה עוברת



עליכם להגיד כיצד 
נקרא הקול אותה 

:משמיעה החיה הבאה
.כבשה,חתול, האריה

פתגמים 2חשבו על 
.  בשפה העברית

.הסבירו את משמעותם

עליכם להמציא שם 
ב -עצם לכל אות בא

(.ב-לפי סדר הא)

פתרו את החידה הבאה   
מה  -תוך עשר שניות

?כתוב כאן
השפה העברית היא הי

פה ביותר

אמרו את כל סימני  
הניקוד הקיימים 

.בשפה העברית

מצאו במילון את 
פירוש המושג  

30בתוך " עלילון"
.שניות

.פתקים למשחק חבילה עוברת



העבירו את החבילה  
לילד ששמו מתחרז 

".ני"עם הצליל 

עליכם להגיד את  
בשתי  " שלום"המילה 

.שפות נוספות

עליכם לספר לקבוצה  
"  אמת"משפט אחד 
"  שקר"ומשפט אחד 

.הקשורים לשפה העברית

אתרו במילון את 
המושג הבא בתוך   

:עשרים שניות
".דמוקרטיה"

אתם  ! כל הכבוד
!אלופים

..מתקרבים לסוף

.פתקים למשחק חבילה עוברת



שיעורי בית-ב"ש
אחר הצהריים-צ"אחה

אומות מאוחדות-ם"או
אדון נכבד-נ"א

ארצות הברית-ב"ארה
תל אביב-א"ת

בית דין צדק-ץ"בד
בית חולים-ח"בי

בערבון מוגבל-מ"בע
בעל פה-פ"בע

גם כן-כ"ג
דין וחשבון-ח"דו
.

לפני הספירה-ס"לפנה
מוצאי שבת-ש"מוצ

משא ומתן-מ"מו
מטה כללי-ל"מטכ
מנהל כללי-ל"מנכ
משטרה צבאית חוקרת-ח"מצ
מזוזות, ספרים תפילין-ם"סת
סנטימטר מעוקב-ק"סמ

על ידי-י"ע
ציון לשבח-ש"צל
רואה חשבון-ח"רו

ראש מטה כללי-ל"רמטכ

הבא עלינו לטובה-ט"הבעל
החתום מטה-מ"הח
יקום דמו' ה-ד"הי
הנזכר לעיל-ל"הנ

עולם הבא-ב"עוה
זאת אומרת-א"ז

חטיבת ביניים-ב"חט
צבא הגנה לישראל-ל"צה

חבר כנסת-כ"ח
לא היו דברים מעולם-ם"להד

ותשובותשאלות   -ת"שו
שכר דירה-ד"שכ

ראשי תיבות למשחק הבינגו

לק
פו

ת 
שרי



נ"א ם"להד כ"ח

א"ת מ"בע ט"הבעל

ב"חט ץ"בד ב"ארה

ח"דו כ"ג פ"בע

ד"הי מ"הח ט"הבעל

ץ"בד ב"ש ל"הנ

ד"הי נ"א צ"אחה

ב"עוה ל"הנ מ"בע

מ"הח ח"בי פ"בע

ל"צה ב"חט א"ז

כ"ג צ"אחה כ"ח

ב"עוה ל"הנ ץ"בד

ם"או צ"אחה ב"ש

א"ת ב"ארה נ"א

מ"בע ח"בי ץ"בד

ם"או ש"מוצ ס"לפנה

ל"הנ מ"הח ח"בי

א"ז כ"ג ב"עוה



ל"רמטכ ח"רו ש"צל

א"ת ב"ש ט"הבעל

ש"מוצ ל"מטכ נ"א

ח"מצ ל"מטכ ל"מנכ

ח"בי מ"הח צ"אחה

ש"מוצ ם"להד ל"הנ

ד"הי ח"מצ ם"סת

מ"בע א"ז ם"או

ס"לפנה ב"ש כ"ח

י"ע ק"סמ ם"סת

א"ת נ"א כ"ח

ש"מוצ ס"לפנה כ"ג

ל"מטכ מ"מו ש"מוצ

ם"או ט"הבעל נ"א

ב"ש כ"ח א"ז

מ"מו א"ז ש"צל

א"ת מ"הח ד"הי

ח"בי ם"להד ם"או



נ"א מ"מו ש"צל

י"ע ב"ש ב"ארה

ת"שו מ"בע ם"להד

מ"הח ל"מטכ ב"ארה

ם"סת מ"בע צ"אחה

פ"בע א"ת ח"בי

ם"סת ח"מצ ק"סמ

ם"להד מ"הח ח"בי

י"ע ב"ש ט"הבעל

י"ע מ"מו ח"דו

ש"מוצ נ"א ל"מטכ

מ"מו צ"אחה ב"ש

ד"שכ ת"שו ש"מוצ

מ"הח צ"אחה נ"א

א"ת ם"להד ם"או

ת"שו ד"שכ ח"מצ

ב"ש מ"בע ד"הי

ש"מוצ מ"בע פ"בע



נ"א ם"סת ץ"בד

ל"הנ ב"ש י"ע

מ"מו ח"דו ם"להד

ט"הבעל ח"מצ ב"ארה

ח"דו ם"להד צ"אחה

ל"הנ ת"שו ד"שכ

א"ז ב"עוה ק"סמ

ם"להד ד"הי ל"הנ

ד"שכ ת"שו ש"מוצ

ל"צה מ"מו ל"רמטכ

ד"שכ י"ע ב"חט

ח"דו צ"אחה ק"סמ

ק"סמ ל"מטכ ש"מוצ

מ"הח מ"מו י"ע

ח"בי ם"להד ם"או

ש"מוצ ד"שכ ח"מצ

ל"הנ ב"חט ק"סמ

י"ע ת"שו ל"צה


