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לעשות דברים יחד מילים :לאה נאור לחן :דפנה אילת ביצוע :שולה חן
זֶה נ ְֶחמָ ד וְ ֶזה נָעִ ים
וְ ֶזה בְ עֶ צֶ ם דֵ י עֹו ֵזר
עֹושים ְדבָ ִרים בְ יַחַ ד
ִאם ִ
עִ ם ִמישֶ הּו ַאחֵ ר.

לֶאֱ פֹות עִ ם סַ בְ ָתא ֻעגָה לְשַ בָ ת
בְ יָדַ יִם נ ְִקיֹות וְ עִ ם ִסינָר,
מַ ְקצִ יפִ ים ְמעַ ְרבְ בִ ים ּובֹוחֲ ִשים ל ְַאט ל ְַאט
ּובַ ּסֹוף ְמל ְַק ִקים מַ ה שֶ נ ְִש ַאר.
ְלהַ ְשקֹות עִ ם סַ בְ ָתא ֶאת הַ גִ נָה,
ְלהַ ִתיז הֲ כִ י ָרחֹוק שֶ ַרק ֶאפְ שָ ר,
לָשֶ בֶ ת יַחַ ד וְ ל ְִקרוא ֶאת הַ ִּסּפּור
עַ ד הָ עֶ ֶרב ,אֹו עַ ד שֶ הּוא נִגְ מַ ר.
לָרּוץ בְ יַחַ ד בַ ְשלּולִיֹות,
בְ יַחַ ד ִל ְהיֹות ִמזֶה חֹולִים.
ִלבְ נֹות בְ יַחַ ד ִמכָל הַ ֻקבִ יֹות
ּומגְ דָ לִים.
ּומבְ צָ ִרים ִ
ַא ְרמֹונֹות ִ
ִל ְרחֹוץ בְ יַחַ ד ֶאת הַ ֵכלִים,
בְ יַחַ ד ְל ַנּפֵחַ בַ ּלֹון.
ַלעֲזֹור ל ְַאבָ א וְ ִאמָ א שֶ ּלִי,
אֲ פִ ילּו ַלעֲזֹור ָלהֶ ם לִישֹון

.1קראו את השיר "לעשות דברים יחד" וענו על השאלות:
בשיר מתוארים רגשות ,פעלים ,תארים ושמות עצם .מלאו את הטבלה בהלימה למילות השיר1. :

תארים

פעלים

תארים

שמות עצם

 .2מה משותף לכל הפעלים שכתבתם?
 .3בחרו  3פעלים הכתובים בטבלה.
א .כתבו את הפעלים בגוף ראשון ,זמן עבר
ב .מצאו את אותיות השורש של הפעלים.
ג .כתבו  5מילים מאותה משפחת מילים.
 .4כתבו  4שמות עצם שאינם כתובים בטבלה .כתבו האם אלו שמות עצם מופשטים או מוחשיים?? הסבירו את קביעתכם.

.1המילים ידידות ,רעות ואחוה

הנן מילים נרדפות למילה חברות.

אתרו את המילים במילון וכתבו את פירושן.
 .2חברו  5משפטים בזמן עבר ,שלבו את המילים הנרדפות בתוכם.
 .3כתבו  5מילים נוספות .כתבו את המילה הנרדפת ליד כל מילה שכתבתם
 .4חברו סיפור קצר העוסק בנושא "חברות" .בכתיבתכם הקפידו על שימוש נכון בתבנית הסיפורית,
שימוש במשלב לשוני גבוה ,שילוב מילות קישור ,סימני פיסוק נכונים במקום המתאים.

 .5הקיפו את כל מילות הקישור המשולבים בסיפורכם.

לפניכם ציטוטים מפורסמים בנושא חברות
קראו אותם וענו על השאלות בשקופית הבאה

.1בחרו ציטוט אחד איתו אתם הכי מסכימים .הסבירו מדוע בחרתם דווקא בציטוט זה?

 .2כתבו חיבר קצר העוסק בציטוט שבחרתם .בכתיבתכם הקפידו על משלב לשוני גבוה ,סימני פיסוק,
התחלה גוף וסיום.
.3האם אתם מכירים ציטוטים נוספים העוסקים בחברות?(ניתן לכתוב משפטים מתוך שירים /סיפורים)
 .4תארו מקרה בו חבר עזר לכם .תארו את המקרה ,במה החבר עזר? כיצד הרגשתם במקרה זה?
יש לשלב בכתיבתכם תארים ורגשות רבים ככל הניתן.

