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 ָיֵרח   ְיִדיָדה ֲחֵבָרה ָמָטר

 ֶכֶלא ֶצֶמד זּוג ְלָבָנה

 ֵבית

ר  ֹסה 
 ָמזֹון ְשֵרָפה אֹוֵכל

 סֹוף ָעב ָעָנן ְדֵלָקה

 ִסּיּום

 ְסִפיָנה

ן כ ד ֳאִנָּיה ְנק   ק 

ף ְתָחָלה ֹחֶטם א   ה 
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 ְמצּוָדה סֹוף

ְרִמיל  ת 

 י ְלקּוט ִמְבָצר

ל ִייםָשמ   ֶטֶנא ס   

ּסֹוק ֶעֶצב ִקיע  ָר  ֵהִליקֹוְפֵטר מ   

ר ִשְמָחה ָצֲהָלה ְשִתָּיה ע   צ 

ְשֶקה ָזֵקן ָקִשיש ֶשֶמש  מ 

ָמה ר ֶגֶשם ח  ח   ֹבֶקר ש 
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ְבִריק ְמֻצְחָצח ָנִקי ֻמָכר  מ 

ןבָ לָ  חֹוֵשש פֹוֵחד נֹוֵצץ  

 ָקֶשה ְמֻצְבָרח ָעצּוב ָצחֹור

ל ְמָאְתֵגר  ָפשּוט ק 

ְתָחָלה  ה 

ד  ְלב 

ְרֵבה בֹוֵדד  ְקָצת ֲהמֹון ה 

ט ִתיק ָיֵשן ְמע   ע 
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 ָזִעיר ָקָטן סֹוף

ִליז ְכָזר ָרָשע ע   ָחָכם א 

 ָשֵמח  

 ָגדֹול ָחלּול ֵריק ָגאֹון

 ֲעָנק ֶנְהָדר ִנְפָלא ָרֹטב

ם לֹוֵהט ְמֻלְכָלך ח ח   ל 

ם ָידּוע   ְמֹזָהם ס ָזע   ָכע 
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ֲעֹבד  ֲענֹות ל   ְלָהִסיר ְלָהִשיב ל 

ֵפר  ְלהֹוִריד ִגיד ְלס   ִלְמֹסר ְלה 

 ְלָנֵוט ִלְשֹמר ְלָהֵגן ָלֵתת

ֵּון  ְלכ 

ְבִהיל  ְלה 

 ָללּון ִלְסֹגר

 ןִלישֹו

 ִלסֹתם

ְפִחיד ְחִביא ְלה   ְלה 

ְסִתיר ְכִריח   ְלה   ִלְצֹמח   ִלְדֹרש ְלה 



,    מילים נרדפות, הילרי הרצברגר             http://hilherz.wix.com/hilaryherzberger 

 

   

ְמִריא                  ְלה 

    

ֲעלֹות  ל 

ִביט  ָלֶרֶדת ְלה 

 ִלְנֹחת

ֵכל ְמִתין ְלִהְסת   ְלה 

כֹות  ִלְנֹטע   ֶלֱאֹכל ִלְסֹעד ְלח 

ְקִשיב ִלְשֹתל ֲאִזין ִלְבֹחן ְלה   ְלה 

ֲעֹצם ִלְפֹתח   ִלְפֹקח   ִלְבֹדק  ל 

 סֹוף ָלֶלֶכת ִלְצֹעד ִלְסֹגר

 ִלְגֹדל
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דומינו ללוח אינטראקטיבי 

 ִציץ ָעָנן

 ְלָבָנה אֹוֶמֶרת

 ְמַדֶבֶרת ֶשֶמש
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 ָשֵמחַַ ָקָטן

 ָזִעיר ְמַלְבֵלב

 פֹוֵרחַַ ֶפַרח

 ִציץ ָעָנן

 ָעב ָיֵרחַַ
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המָ ח   צֹוֵמחַַ  

 ָגֵדל ָששֹון

 ִשְמָחה ִמְסַתֶכֶלת

 ַמִביָטה ָמָטר

 ֶגֶשם ַעִליז
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ַלִשיר ַמְתִאיִמים ִאּיּוִרים הֹוִסיפּו  

ם ת  ְלַמְדתֶּ פֹות ִמיִליםהַ  אֶּ אֹות ַהִנְרדָּ ִנְמצָּ .ַבִשיר שֶּ  

 ַהְמסּוָמנֹות ַהִמיִלים ֶאת ְוֶהֱחִליפּו ֵמָחָדׁש ַהִשיר ֶאת ִכְתבּו .1
 .ִנְרָדפֹות ִמיִלים ִעם

 

ִקיְנטֹו ִפְזמֹון י  ןל   

גֹוְלְדֶבְרג ֵלָאה: מילים  

רבקה גוילי: לחן  

 

ת ַלְיָלה ַלְיָלה לֶּ   ַהְלָבָנה ִמְסַתכֶּ

ר ַבְפָרִחים  ,ַבִגָנה ֵהֵנצּו ֲאשֶּ

 ָקטֹוןהַ  ְבַגֵננּו ַהַיִקיְנטֹון ִציֵציבְ 

ת ַלְיָלה ַלְיָלה לֶּ  .ַהְלָבָנה ִמְסַתכֶּ

 

תוְ  רֶּ   ַלֲעָנִנים ַהְלָבָנה אֹומֶּ

נֶּת ְועֹוד ִטָפה ְתנּו  ַלַגִנים ִטפֹּ

ִיְפַרח ַהַיִקיְנטֹון ְבַגֵננּו ַהָקטֹון  שֶּ

ת ַהְלָבָנה ַלֲעָנִנים. רֶּ  ָכְך אֹומֶּ
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ם ְוִצְלֵצל ַבַחלֹוִני שֶּ  ָבא הַ גֶּ

ַרח ְבַגִני  ָשר ִנגּון ַעִליז ַלפֶּ

 ְוָעָנה ַהַיִקיְנטֹון ְבִשְמָחה ּוְבָששֹון

ר ִצְלֵצל ַבַחלֹוִני.  ַלָמָטר ֲאשֶּ

 

ל כָֻּלנּו ֵנֵצא ּוָמָחר ַהַגן אֶּ  

ה ת ָשם ְוִנְראֶּ ַרח אֶּ ,ַהָלָבן ַהפֶּ  

ת ָיִשיר ְבִני, ַהיִַקיְנטֹון ְוִלְכבֹוד ַהִפְזמֹון אֶּ  

.ַבַגן ִתְהיֶּה ְגדֹוָלה ְוִשְמָחה  
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פֹות ִמיִלים ַהְשִלימּו ִנְרדָּ  

 

                             ַלְיָלה ַלְיָלה

ר ַבְפָרִחים  ,ַבִגָנה ֵהֵנצּו ֲאשֶּ

 הַ  ְבַגֵננּו ַהַיִקיְנטֹון                             בְ 

 .                                                                  ַלְיָלה ַלְיָלה

 

  וְ 

נֶּת ְועֹוד ִטָפה ְתנּו  ַלַגִנים ִטפֹּ

ִיְפַרח   ְבַגֵננּו ַהַיִקיְנטֹון שֶּ

 .                                                                                ָכְך

 

 ַבַחלֹוִני ְוִצְלֵצל                                       הַ  ָבא

ַרח                                     ִנגּון ָשר  ְבַגִני ַלפֶּ

  ב   ַהַיִקיְנטֹון ְוָעָנה

ר                                    לַ   .ַבַחלֹוִני ִצְלֵצל ֲאשֶּ
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ל כָֻּלנּו ֵנֵצא ּוָמָחר  ַהַגן אֶּ

ה ת ָשם ְוִנְראֶּ ַרח אֶּ  ,ַהָלָבן ַהפֶּ

ת ָיִשיר ְבִני, ַהַיִקיְנטֹון ְוִלְכבֹוד  ַהִפְזמֹון אֶּ

 .ַבַגן ִתְהיֶּה ְגדֹוָלה ְוִשְמָחה
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  ןטֹוינְ ִק יַ  ֶׁשל( ְפַקעֹות) ְבָצִלים ְתלּוִׁש 

.ִלְפִריָחה ֶׁשַמִגיָעה ַעד ַהְצִמיָחה ְלַאַחר ְקבּויעִ   

?ֵמֶהָעִציץ ֶׁשָּיָצא ִגְבעֹול ֶׁשְרִאיֶתם ַעד ָלַקח ֶזה ְזַמן ַכָמה  

?ְפִריָחה ֶׁשְרִאיֶתם ַעד ָלַקח ֶזה ְזַמן ַכָמה  

?ֶׁשְשַתְלֶתם היקינטון ֶצַבע ֵאיֶזה  

?ֶפַרח ֶזה ְזַמן ַכָמה ְבֶמֶׁשְך  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סוגים שונים של פקעות
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עֹוִני  ִצב 

 

 נרקיס
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ִנית לָּ  כַּ

ת פֶּ קֶּ  רַּ

  –אביב /פקעות של פרחים אחרים מוכרים שפורחים בחורף

 לאילו שלא יכולים לזכור אפילו שרק ישמעו ויזהו את השמות
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ן ָדִתָיה דֹור -בֶּ  

ה ָכָכה ֲאָחיֹות ִמִלים – ְבִעְבִרית זֶּ  

ר ת. ִעְברּו ַעל ִצְמֵדי ִמִלים ַהִנְרָדפֹות ִעם ָמְרקֶּ רֶּ ת ַהּזּוגֹות ַבַמְחבֶּ  ִרְשמּו אֶּ
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 ָגֵדל ָששֹון 

 ַמִביָטה ָמָטר

 ַחָמה צֹוֵמחַַ

 ִשְמָחה ִמְסַתֶכֶלת

 ָשֵמחַַ ָקָטן

 פֹוֵרחַַ ֶפַרח

 ֶגֶשם ַעִליז

 ָזִעיר ְמַלְבֵלב

בעַָ ָיֵרחַַ  

 ְמַדֶבֶרת ֶשֶמש

 ִציץ ָעָנן

 ְלָבָנה אֹוֶמֶרת

גולדברגלאה , משיר היקינטון -דומינו לחלק לתלמידים לשחק בבית כדי להפנים את המילים  


