
ּפֶֶרק א: 
נִָעים ְמאוֹד, 

ּפָָחה! ִמׁשְ
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            בָּא,             בָּא
               ִמכְָּפר ַסבָּא בָּא

בָּא בָּרוּךְ – בָּרוּךְ ַהבָּא
ִעם                 – דוָֹדה ַרבָּה. 

ַסבָּא           ַאבָּא בָּא
ָּבָּה גַם ַה              יַב

ַאְהלָן וַּמְרַחבָּה
בָּא –                        ! ִמי ׁשֶ

ְמוֹן
ּפִז

ַאּבָא, ַאְריֵה, 
ַסּבָא, ָסבְָתא, 

ּבָא, דוָֹדה, 
ּבָרוּךְ ַהּבָא

8

9

10

11

12

13

14

15

יר. ירוּ ֶאת ַהׁשִ 5. ׁשִ

יר. 6. ַסְמנוּ ִמי בָּא / בָָּאה לְַמִסבָּה בַּׁשִ

7. ַהִקיפוּ בְִּעגוּל ִמי בָּא / בָָּאה קֶֹדם לְַמִסבָּה.

דוֹד  ֲחבֵָרה   ַסבָּא    מוֶֹרה     

דוָֹדה ָאח     ַאבָּא    ִאָמא     

ָחתוּל ָסבְָתא   ָחבֵר    ָאחוֹת     

נֵי                     זֶה ִהְתִחיל בִּׁשְ
ַעלִיזִים וּ                      

בִילִי  הוֹלִידוּ בִּׁשְ ׁשֶ
לִי. ֶאת ַה                      ׁשֶ
יֵׁש לִי                       וּכְׁשֶ

בָּא ַרק ַתבִּיטוּ         ׁשֶ
ַרק ַתבִּיטוּ ִמי ׁשֶ       :

1 
ִת

ַּי ב

צְעִיִרים, 
הוִֹרים, מְִסּבָה, 
ּפָָחה, ּבָא,  מִׁשְ

מִי

לִימוּ ֶאת ַהִמלִים ַהֲחֵסרוֹת. 4. ַהׁשְ

1

2

3

4

5

6

7

ד. ָסבְָתא אֹו דוָֹדהג. ַסבָּא אוֹ ַאבָּאב. דוָֹדה אוֹ ַסבָּאא. ַאְריֵה אוֹ ַאבָּא

לֹא נָכוֹן נָכוֹן

נֵי דוִֹדים.    א. זֶה ִהְתִחיל בִּׁשְ

   ב. ַאבָּא לֹא בָּא לְַמִסבָּה.

   ג. ַסבָּא בָּא לְַמִסבָּה.

   ד. ַהדוָֹדה בָָּאה לְַמִסבָּה.

ל ַהיֶלֶד.     ה. כּוּלָם בִָּאים לְַמִסבָּה ׁשֶ

יר נָכוֹן / לֹא נָכוֹן. 8. ַסְמנוּ לְִפי ַהׁשִ
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ל ִאָמא.  ֲאנִי ִאָמא ׁשֶ

ִמי ֲאִני?

לִימוּ בָּא אוֹ בָָּאה. 11. ִמי ֲאנִי? 9. ַהׁשְ

10. כְִּתבוּ ֶאת ָהאוִֹתיוֹת ַהֲחֵסרוֹת בִַּמלָה.

6. ָאח1. ִאָמא

7. דוָֹדה2. ַאבָּא

8. דוֹד3. ָסבְָתא

9. ֲחבֵָרה4. ַסבָּא

10. ָחבֵר5. ָאחוֹת

                       א     בָּא  ַאבָּא

                       א     ָמא  ִאָמא

                       א     בָּא  ַסבָּא

                           ָתא     בְָתא  ָסבְָתא

                       ד     וֹד  דוֹד

                           ָדה     וָֹדה  דוָֹדה

ּפָָחה                                    ָחה         ּפָָחה  ִמׁשְ

ל ַאבָּא.  ֲאנִי ָאח ׁשֶ
ִמי ֲאִני?

ל ִאָמא.  ֲאנִי ַאבָּא ׁשֶ
ִמי ֲאִני?

ל ַאבָּא.  ֲאנִי ָאחוֹת ׁשֶ

ִמי ֲאִני?

סְָבתָא

דֹוד

דֹודָה

סַּבָא

בָּא? 12. ָמה אוְֹמִרים לְכָל ִמי ׁשֶ

הפצה
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ַמזָל טוֹב

ּפָָחה בָָּאה לְִמִסבַּת יוֹם ֻהלֶֶדת.  יר ַהִמׁשְ 1. בַּׁשִ
ל ַהַמָתנָה? יֵׁש בְּתוֹךְ ַהֻקְפָסה ׁשֶ בִים ׁשֶ    ָמה ַאֶתם חוֹׁשְ

ֲאנִי רוֹצֶה / רוֹצָה לְַקבֵּל? 2. ָמה ַהַמָתנָה ׁשֶ

א. ַסְמנוּ בְּצֶבַע יָרֹק ָמה ַאֶתם רוֹצִים לְַקבֵּל וּבְצֶבַע ָאדֹם ָמה ַאֶתם 
לֹא רוֹצִים לְַקבֵּל.

ב. כַָּמה ֲחבִֵרים וֲַחבֵרוֹת רוֹצִים לְַקבֵּל:

כַּדוּר  לֵגוֹ     כֶֶּסף    כֶּלֶב    ִעּפָרוֹן     

ב ֵסֶפר    ַמְחׁשֵ עוֹן     ׁשָ ֻחלְצָה   ּפֶַרח     

כַָּמה?ַהַמָתנָהכַָּמה?ַהַמָתנָה

ּפֶַרחִעּפָרוֹן

ֻחלְצָהכֶּלֶב

ֵסֶפרכֶֶּסף

ֹ בלֵגו ַמְחׁשֵ

ׁשוּם ָדבָרכַּדוּר

הפצה
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ּפָָחה  בֶת ַעל ִמׁשְ ֲאנִי חוֹׁשֶ "כְּׁשֶ
ָּת." ב בֶת ַעל ׁשַ ֲאנִי חוֹׁשֶ

רֶֹתם, גָָרה בְֵּאילַת

ּפָָחה  ב ַעל ִמׁשְ ֲאנִי חוֹׁשֵ "כְּׁשֶ
ֶמׁש." ב ַעל ׁשֶ ֲאנִי חוֹׁשֵ

יוָֹאב, גָר בְּנֲַהִריָה

ּפָָחה  ב ַעל ִמׁשְ ֲאנִי חוֹׁשֵ "כְּׁשֶ
ְמָחה."  ִׂ ב ַעל ש ֲאנִי חוֹׁשֵ

רוֹן, גָר בְָּרַמת גַן ׁשָ

ּפָָחה. 2. ַסְמנוּ ָמה ַהיְלִָדים וְַהיְלָדוֹת אוְֹמִרים ַעל ִמׁשְ

ֹ בִים כְּמו לָנוּ ַהְרבֵּה ֲחבִֵרים וֲַחבֵרוֹת חוֹׁשְ 4. בַּכִּיָתה ׁשֶ

בָּת   ׁשַ בַּיִת    לֵב    בָּלוֹן     

ַחיִים   ְמָחה   ִׂ ש כֵּיף    אֹכֶל     

ֶמׁש ָאבִיב      ׁשֶ ַחיִים      ַמָתנָה     

לַיְלָה      בֵּית ֵסֶפר ֶקט      צָהֹב     ׁשֶ  

בִים כְּמוֹ... 3. כַָּמה ֲחבִֵרים וֲַחבֵרוֹת בַּכִּיָתה חוֹׁשְ

 

ָרֵאל ְׂ ם ַהיֶלֶד / ַהיַלְָדה ִמיִש בִים כְּמוֹ...ׁשֵ כַָּמה ֲחבִֵרים / ֲחבֵרוֹת בַּכִּיָתה חוֹׁשְ

לַיִם א. נַֹעם ִמירוּׁשָ

ב. גַלִית ִמכְָּפר ָסבָא

רוֹן ֵמָרַמת גַן ג. ׁשָ

ד. רֶֹתם ֵמֵאילַת

ה. יוָֹאב ִמנֲַהִריָה
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ּפַַחת כָּץ נָעִים ְמאוֹד, ִמׁשְ

ּפַַחת כָּץ.  1. זֹאת ִמׁשְ

זֹאת ַהבַּת ָאְסנַת 

זֹאת ִאָמא נוִּרית
זֶה ַאבָּא ָדוִד

זֶה ַהבֵּן ֵאלִי

זֹאת ַהבַּת ִרינָה

זֶה ַהבֵּן ִאיצִיק

זֶה ַהבֵּן קוֹבִּי

י שמת כהן-וייסזֶה ַהבֵּן ׁשַ
ת ב

באדיבו

ֵאיןיֵׁש

   א. ִאָמא

   ב. ַאבָּא

   ג. ַאִחים

   ד. ֲאָחיוֹת

   ה. ִתינוֹק 

2. ַסְמנוּ יֵׁש / ֵאין. 

לֹא נָכוֹן נָכוֹן

ל ָאְסנַת.    א. נוִּרית ִהיא ַהבַּת ׁשֶ

י. ל ׁשַ    ב. ָדוִד הוּא ָהַאבָּא ׁשֶ

ל ֵאלִי. י הוּא ָהָאח ׁשֶ    ג. ׁשַ

ל נוִּרית.    ד. ִרינָה ִהיא ָהָאחוֹת ׁשֶ

ל נוִּרית וְָדוִד.    ה. ִאיצִיק הוּא ַהבֵּן ׁשֶ

3. ַסְמנוּ נָכוֹן / לֹא נָכוֹן.

הפצהכָּץ
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3. ַהִקיפוּ בְִּעגוּל ֶאת ַהִמלָה ַהנְכוֹנָה.

לִי הוּא ִא: ִאָמא / ַאבָּא א. ַהצְלִיל ָהִראׁשוֹן ׁשֶ

לִי הוּא ַא: ִאָמא / ַאבָּא ב. ַהצְלִיל ָהִראׁשוֹן ׁשֶ

: בֵּן / בַּת ֵּ לִי הוּא ב ג. ַהצְלִיל ָהִראׁשוֹן ׁשֶ

: בֵּן / בַּת ַּ לִי הוּא ב ד. ַהצְלִיל ָהִראׁשוֹן ׁשֶ

ּפָָחה לִי הוּא ִמ: דוָֹדה / ִמׁשְ ה. ַהצְלִיל ָהִראׁשוֹן ׁשֶ

לִי הוּא ָא: ָאח / בַּת ו. ַהצְלִיל ָהִראׁשוֹן ׁשֶ

לִי הוּא ָא: בֵּן / ָאחוֹת ז. ַהצְלִיל ָהִראׁשוֹן ׁשֶ

4. ַהִקיפוּ ֶאת ַהִמלָה בְִּעגוּל כְּמוֹ בַּדוּגְָמה:

 

אממאמאאממאממאאממאמאאממאממאִאָמא

חאחחאחחאאחאחחאחחאאחאחחאחחאאָאח

בבאבאאבבאבבבאבאאבבאבבבאבאאבבאבַאבָּא

תוחאחוחאחותתאתוחאחוחאחותתאחואתוָאחוֹת

זֶה

זֹאת

5. ַמיְנוּ ֶאת ַהִמלִים: זֶה אוֹ זֹאת.

ּפָָחה, ַאּבָא, ִאמָא, ָאחוֹת, ָאח, ּבֵן, ֲאנִי מִׁשְ

ּפַַחת כָּץ גָָרה בְֵּתל ָאבִיב.  6. ִמׁשְ
ל ִאָמא הוּא נוִּרית.  ם ׁשֶ ל ַאבָּא הוּא ָדוִד וְַהׁשֵ ם ׁשֶ ַהׁשֵ

ה יְלִָדים וְֵאין ַחיַת ַמְחָמד.  ׁשָ ּפָָחה יֵׁש ׁשִ בִַּמׁשְ
ָאְסנַת – ָהָאחוֹת ַהבְּכוָֹרה. 

ִרינָה – ָהָאחוֹת ַהְקַטנָה.
ֵאלִי – ַהבֵּן ַהגָדוֹל. 

קוֹבִּי וְִאיצִיק – ְתאוִֹמים. 
י – ַהבֵּן ַהצִָעיר.  ׁשַ

שמת כהן-וייס
ת ב

באדיבו
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לִימוּ ֶאת ַהִמלִים. ֲאנְַחנוּ יוְֹדִעים ַעל:7. ַהׁשְ 8. ַהִקיפוּ בְִּעגוּל ֶאת ָמה ׁשֶ

שמת כהן-וייס
ת ב

באדיבו

ּפָָחה:                                       ם ַהִמׁשְ ׁשֵ

ל ִאָמא:                                       ם ׁשֶ ַהׁשֵ

ל ַאבָּא:                                       ם ׁשֶ ַהׁשֵ

ם ַהבַּת ַהגְדוֹלָה:                                   ׁשֵ

ם ַהבַּת ַהְקַטנָה:                                   ׁשֵ

ם ַהבֵּן ַהגָדוֹל:                                      ׁשֵ

מוֹת ַהְתאוִֹמים:                                    ׁשְ

ם ַהבֵּן ַהצִָעיר:                                    ׁשֵ

ּפַַחת כָּץ גָָרה בְּ:                                 ִמׁשְ

ּפַַחת כָּץ                        ַחיַת ַמְחָמד. לְִמׁשְ
לִימוּ ֶאת ָהאוִֹתיוֹת ַהֲחֵסרוֹת בִַּמלָה. 9. ַהׁשְ

ִהיא ָהָאחוֹת ַהבְּכוָֹרה / ִהיא ָהִאָמא.נוִּריתא.

ֵהם ְתאוִֹמים / ֵהם לֹא ְתאוִֹמים.ִאיצִיק וְקוֹבִּיב.

ִהיא ָהָאחוֹת ַהצְִעיָרה / ִהיא ָהָאחוֹת ַהבְּכוָֹרה.ָאְסנַתג.

יד. ּפָָחה.ׁשַ ּפָָחה / הוּא ָהָאח ַהצִָעיר בִַּמׁשְ הוּא ָהַאבָּא בִַּמׁשְ

ִהיא ָהָאחוֹת ַהצְִעיָרה / ִהיא ָהָאחוֹת ַהבְּכוָֹרה.ִרינָהה.

הוּא ָהַאבָּא / הוּא ָהָאח ַהגָדוֹל.ָדוִדו.

ּפָָחה.ֵאלִיז. ּפָָחה / הוּא ַהבֵּן ַהָקָטן בִַּמׁשְ הוּא ַהבֵּן ַהגָדוֹל בִַּמׁשְ

                             ר   כוֹרבְּכוֹר

                                  ָרה        וָֹרהבְּכוָֹרה

                         יר    ִעירצִָעיר

                                      ה        יָרהצְִעיָרה

הפצה
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יָמה: ִׂ ְמש

ּפָָחה גְדוֹלָה אוֹ ְקַטנָה? ּפַַחת כָּץ ִהיא ִמׁשְ א. ִמׁשְ

.ּ לָנו ּפָָחה ׁשֶ ב. ֲאנְַחנוּ ְמַדבְִּרים וְּמַסּפְִרים ַעל ַהִמׁשְ

ם יֵׁש ְתאוִֹמים ׁשֵ
/ ְתאוֹמוֹת 
ּפָָחה?  ִַּמׁשְ ב

ַאָתה ַהיֶלֶד 
ַהבְּכוֹר / ַאְת 

ַהיַלְָדה ַהבְּכוָֹרה 
ּפָָחה? ִַּמׁשְ ב

ַאָתה ַהיֶלֶד 
ַהָצִעיר / ַאְת 

ַהיַלְָדה ַהְצִעיָרה 
ּפָָחה? ִַּמׁשְ ב

כֵּןלֹאיֵׁש ְתאוֹמוֹתֻדגְָמה

ֲאנִי

ָחבֵר / ֲחבֵָרה 1:
                       

ָחבֵר / ֲחבֵָרה 2:
                       

ָחבֵר / ֲחבֵָרה 3:
                       

ּפָָחה?                                 ג. לְִמי יֵׁש ְתאוִֹמים / ְתאוֹמוֹת בִַּמׁשְ

ּפָָחה?                                         ד. ִמי ַהבְּכוֹר / ַהבְּכוָֹרה בִַּמׁשְ

ּפָָחה?                                           ה. ִמי ַהצִָעיר / צְִעיָרה בִַּמׁשְ

ל  ּפָָחה ׁשֶ ו. ַסּפְרוּ לְָחבֵר / ֲחבֵָרה ָמה ַאֶתם יוְֹדִעים ַעל ַהִמׁשְ
ַהֲחבִֵרים / ַהֲחבֵרוֹת.

ּפַַחת כָּץ?                     .  ּפָָחה כְּמוֹ ִמׁשְ ז. ַהִאם יֵׁש בַּכִָּתה ִמׁשְ

ִאם כֵּן, ִמי?                                          
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