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 מבוא

על האדם בתחומים רבים של חייו. האדם מתכונן לקראת חילופי העונות  עונות השנה המתחלפות משפיעות

 על ידי עריכת שינויים בלבושו, התאמת הבית לעונה, האופן שבו הוא מבלה את שעות הפנאי ועוד.

 חילופי העונות ניכרים גם בתחושות וברגשות של אנשים. אמנים ומשוררים נתנו לכך ביטוי ביצירותיהם.

דים המבטאים תופעות וחוויות הקשורות לעונת הסתיו, מלווים בהצגת מטרות ובהצעות לפניכם שירים אח

 ביחידה שני נושאים: סימני הסתיו ורוח. לפעילויות.

לא ייעדנו את השירים והפעילויות לקבוצת גיל מסוימת. בחירת השירים והפעילויות נתונה לשיקול דעת 

 סדר הפעילויות אף הוא נתון לשיקולו של המשתמש. המשתמש/ת על פי הצרכים הייחודיים וקהל היעד.

 
 מטרות כלליות

 הזדהות עם חוויות הקשורות לעונת הסתיו  וקישורן לחוויות האישיות. .1

 זיהוי תופעות טבע , צמחים ופעילות של בעלי חיים אופייניים לתקופת הסתיו. .2

טקסט אינפורמטיבי או הבחנה בין טקסט ספרותי, המתאר תופעות טבע המתרחשות בסתיו, לבין  .3

 מדעי העוסק בתופעות דומות.

 טיפוח רגישות לסביבה הקרובה. .4
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 א. סימני הסתיו

 

 / יורם טהרלב הסתיו זה סתם

 פעילויות:

 
 קראו את השיר בעיון רב. .1

 דונו ביניכם מיהו הדובר בשיר? נמקו בחירתכם.

מה היא מרגישה? מה היא בשיר שתי דמויות. כיצד תופסת כל דמות את הסתיו? מה היא רואה?  .2

חושבת? מה חשוב בעיניה? מצאו בשיר ביטויים שממחישים את הרגשות והמחשבות של הדמויות 

 ורשמו אותם.

 בשיר נרמז כי שנת הלימודים מתחילה. .3

 העתיקו את השורות המרמזות לכך. .א

 איזו תחושה מלווה את הילד לקראת תחילת שנת הלימודים. .ב

 שהדובר בשיר עשה בחופשה ופעולות שהוא עשה לקראת שנת הלימודים.הציגו זה לעומת זה פעולות  .4

 
 

 / מירה מאיר עפיפונים

 פעילויות

  בשיחה מקדימה ניתן לשאול את התלמידים: כאשר אתם שומעים את המלה "עפיפונים" על מה אתם

 חושבים?

 .הילדים מתבקשים לצייר עפיפון ולהשאיר בתוכו מקום לכתיבה 

  בתוך העפיפון.כתבו את מחשבותיכם 

 .קריאת השיר 

 .באילו צבעים צובע העפיפון את השמים? העתיקו מתוך השיר את השורות המתאימות 

  מהם הצבעים הסמויים והנרמזים המופיעים בשיר? )לדוגמא המלה קיץ מכילה צהוב של שמש וכחול

 של ים(.
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 משה דור / זרזירים

 פעילויות:

 

 .רצוי להביא תמונה של זרזיר לכתה 

 .מהם סימני הסתיו על פי השיר 

 .מהו הסימן המיוחד של הדובר על פי השיר? תארו אותו 

 ?אילו קולות נשמעים בשיר 

 .בשיר מופיעות מספר מטאפורות. ציינו אותן והסבירו את משמעותן 

 

 או: 

 :לפניכם שלוש מטאפורות הסבירו אותן 

 נרות החצב

 גל של צפרים

 הקיץ בורח

 צפרים נוספות, החורפות או עוברות בארצנו בעונת הסתיו, אתם מכירים? הזרזיר חורף בארצנו. אילו 

 

 הערה: הנושא מזמן הרחבה בנושא עופות נודדים, אולי בשילוב המורה למדעים.
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 / נורית זרחי כמו סימן בספר

 פעילויות:

 השיר נוגע בעולם הטבע מסביבנו. אילו פרטים ותופעות נזכרים בשיר. .1

 בשיר מורגשת תנועה רבה. נסו לזהות מה יוצר את התנועה בשיר. .2

 השלימו: .3

 

 ?מה יציב בטבע על פי השיר מה בטבע נמצא בתנועה על פי השיר?

  
 

  
 

 
 מה פירוש הביטוי "כמו סימן בספר"? .4

 נקרא השיר בשם זה?מדוע  .5

 מדוע נבחרו הדרור והתור כ"סימן בספר"? .6

ולבדוק כמה  כדי לחדד את תחושת התנועה בשיר ניתן להציע לתלמידים למספר את שורות השיר  .7

 שורות מוקדשות לתנועה בטבע וכמה שורות לתופעות היציבות בטבע.

 איזו משמעות ניתן ליחס לחלוקה זו במבנה השיר? .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

http://www.beitberl.ac.il/almog_4/Main/ItemDetails.aspx?Reservoir=4%20&newhdoc=21479
http://www.beitberl.ac.il/almog_4/Main/ItemDetails.aspx?Reservoir=4%20&newhdoc=21479
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 / נעמי שמר שיר סתיו

 / מאשה קלו מכתב לסתיו

 / עדולה  מבשר הסתיו

 

 פעילויות:

 עיינו בשלושת השירים שלפניכם: .1

לפני קריאת השירים ניתן לשאול את התלמידים אודות הרגשותיהם עם בוא הסתיו. אחרי קריאת  .2

 השירים אפשר לשוחח על רגשות הדוברים בשירים על רגשותיהם בסתיו.

 י הסתיו בכל אחד מן השירים. ערכו השוואה ביניהם.זהו את סימנ .3

ניתן גם להציג טבלה נתונה בפני התלמידים ולבקש מהם להעתיק לתוכה ביטויים מתאימים. לדוגמא:  .4

 בעלי חיים, עננים, צמחים, רוח, גשם.

 לסכום: לאחר עיון מחודש בטבלה, מה לדעתכם בולט בכל שיר? .5

 

" מאת משה אותות של סתיויותר , ניתן לצרף להשוואה גם את השיר "הערה: לתלמידים בכיתות גבוהות 

 דור.

 ניתן להבליט קולות מגוונים )נשמעים ובלתי נשמעים( וכן לציין צבעים בשירים.

 ולהסביר מטאפורות בשיר.כמו כן ניתן לזהות 
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 רוחב. 

 

 אנו מציעים ללמוד את השירים הבאים:

 
 / דתיה בן דור הרוח השובב

 / אנדה עמיר השלכת

 / מרים ילן שטקליס רוח, רוח

 
 רצוי לקרוא בפני התלמידים את שלושת השירים בהטעמה.

 
 :פעילויות

 
 ?מהו הדבר הבולט בכל שיר 

 ?איזו רוח מתוארת בכל שיר 

 ?מה עושה כל רוח 

 ?באילו כינויים מכנה אותה הדובר בכל שיר 

 ?אילו קולות משמיעה הרוח 

  לבתים השונים.ציירו תמונה לפי בחירתך 

 .ציירו את השיר בתמונות 

 .אילו מפגשים היו לכם עם הרוח? תארו אותם, ציירו אותם 

 .נסו לכתוב שיר על המפגש שלכם עם הרוח 

 ?מה הייתם רוצים לשאול את הרוח 
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