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 מורה באהבה



 

 

    

הירושה שלי מתייחסת לכל דבר שקיבלתי  

  את המראה שליכוללת מהעבר. הירושה שלי 

היא   וצבע עור. שיער, צבע עיניים ע וסוגצב כמו

כמו   מסורת המשפחתית שלי,כוללת את ה גם

 בשים.  אנחנו מתלאיך אנחנו חוגגים חג או איך 

אני ירשתי  ים של שהנה רשימה של דבר

 ____ שלי!מ______

 מורה באהבה



 

  

 אתֵ בֵ סֵ םֵןֵעֵ יֹוָארֵ 

 ?יְךי  ל  ע  ָבהּוָאה  לָכָ אָ מָ הָהָ ,ָמָ אתָ בָ סָ .1

______________________________________________ 

 ?עָ מֹושָ תָלָ בָ הָ יָאֹוכָ הָ ָתָ ירַָאהָשָ יזָ א,ָאָ תָ בָ סָ ָ.2

______________________________________________ 

רה , מ  אתָ בָ סָ .3 ב  ד  י ה  ֲהכ  י ְך ָאהּוב שֶׁ ל  יֹות ע  הְּ ל  א בְּ ת  בְּ  ?ס 

______________________________________________ 

 ?ְךלָ יםָשָ דָ כָ נ ָםָהָ תָעָ ֹוׂשעָ לָ ָתבָ הָ יָאֹוכָ הָ ָתָ אָ  המָ , אתָ בָ סָ .4

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 ה?דָ לָ י ָָיתָ י ָהָ שָ כָ ָתָ קָ חָ ׂשָ ָתָ יםָאָ קָ חָ ׂשָ מָ ָילּואָ ,ָבָ אתָ בָ סָ .5

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

רהָמָ ָ,אתָ בָ סָ ָ.6 ב  ד  א   ה  י תְּ שֶׁ ת ֲהכ  ג ע  ג עְּ תְּ יו מ  ר ֵאל  ב  ע   ?ֵמהֶׁ

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 ד?חָ י ָָתֹוׂשעָ לָ םָתָ בָ הָ הָאָ יםָמָ דָ לָ י ָָיּואָהָ בָ א/ָאָ מָ אָ שָ כָ ָ,אתָ בָ סָ .7

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 י?לָ אָשָ בָ א/ָאָ מָ אָ מָ ְָךהָלָ רָ כּויָזָ כָ הָהָ י ָו ָחָ ָיזֹואָ ָ,אתָ בָ סָ .8

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 מורה באהבה _



 

  

 אתֵ בֵ סֵ םֵןֵעֵ יֹוָארֵ 

 ?ָךילֵ ע  ָבהּוָאה  לָכָ אָ מָ הָהָ ,ָמָ אבָ סָ .1

______________________________________________ 

 ?עָ מֹושָ לָ ָבהָ יָאֹוכָ הָ ָהתָ ירָָאהָשָ יזָ ,ָאָ אבָ סָ ָ.2

______________________________________________ 

רה מ  , אבָ סָ .3 ב  ד  י ה  ֲהכ  לֵ  ָאהּוב שֶׁ יֹות ָךיע  הְּ ל   ?אבָ סָ  בְּ

______________________________________________ 

 ?ָךלָ יםָשָ דָ כָ נ ָםָהָ תָעָ ֹוׂשעָ לָ ָבהָ יָאֹוכָ הָ ָהתָ ָא המָ , אבָ סָ .4

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

די ָָיתָ י ָהָ שָ כָ ָתָ קָ חָ ׂשָ ָהתָ ָאיםָקָ חָ ׂשָ מָ ָילּואָ ,ָבָ אבָ סָ .5  ?ל 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

רהָמָ ָ,אבָ סָ ָ.6 ב  ד  י התָ ָאשֶׁ  ה  ג ע   ֲהכ  ג עְּ תְּ יו מ  ר ֵאל  ב  ע   ?ֵמהֶׁ

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 ד?חָ י ָָתֹוׂשעָ לָ םָתָ בָ הָ הָאָ יםָמָ דָ לָ י ָָיּואָהָ בָ א/ָאָ מָ אָ שָ כָ ָ,אבָ סָ .7

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 י?לָ אָשָ בָ א/ָאָ מָ אָ מָ ָָךהָלָ רָ כּויָזָ כָ הָהָ י ָו ָחָ ָיזֹואָ ,ָאבָ סָ .8

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 מורה באהבה _



 

 

  
 בפעילויות עם הנכדים שלהם.  תמונות של סבים וסבתות העוסקיםלפניכם 

פעילויות שאתם עושים עם סבא וסבתא שלכם.על  ווכתבליה בחרו תמונה שאתם הכי מתחברים א 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
 מורה באהבה



  

  

 מורה באהבה



 

   

 מורה באהבה



 

  

 יניים זזות  יוע יערשל ציירו פנים, הדביקו פונפונים



  



  



  



  



 

  



  



 


