
 

  

כתבו סיפור על 
מדען מטורף 
.שיצר מפלצת  

כתבו סיפור על 
ילד וילדה שהגיעו 

 מארץ רחוקה.

 מורה באהבה

 מורה באהבה



 

  

כתבו סיפור על אביר 
אמיץ שהציל נסיכה 

.כלואה במגדל  

כתבו סיפור על 
מחפשים פיראטים ה
.אוצרתיבת   

 

 מורה באהבה

 מורה באהבה



  

גמד כתבו סיפור על 
משעשע שאוהב לעשות 

 מעשי קונדס.

כתבו סיפור על דג 
זהב שמגשים 

 משאלות.

 מורה באהבה

 מורה באהבה



 

 

  

כתבו סיפור על 
 פיה קסומה.

כתבו סיפור 
על פיית 
.השיניים  

 מורה באהבה

 מורה באהבה



  

כתבו סיפור על 
 מלך ומלכה.

על כתבו סיפור 
 האחים שלכם.

 מורה באהבה

 מורה באהבה



 

  

כתבו סיפור על 
 חגיגת יום הולדת

 שהשתבשה.

כתבו סיפור על 
 עונת הסתיו.

 מורה באהבה

 מורה באהבה



 

  

כתבו סיפור על 
מכשפה שרקחה 

 שיקוי מיוחד.

על כתבו סיפור 
נסיך אמיץ והסוס 

 שלו.

 מורה באהבה

באהבה מורה  



 

  

ילדה כתבו סיפור על 
 גנדרנית.

ילד כתבו סיפור על 
או ילדה שהופכים 
 לזמרים מפורסמים

 מורה באהבה

 מורה באהבה



 

  

כתבו סיפור על 
קרן קסום.-חד  

כתבו סיפור על 
ילדים שהקימו 
 קבוצת כדורגל.

 מורה באהבה

 מורה באהבה



 

  

כתבו סיפור על ילד אמיץ 
שהציל את העולם מפצצה 

 מתקתקת!

 מורה באהבה

 מורה באהבה

על כתבו סיפור 
חופשה 
 משפחתית.



 

  

 ילדכתבו סיפור על 
או ילדה והצעצוע 

 האהוב עליהם.

ילד כתבו סיפור על 
 או ילדה ששיחררו
 פרפר לחופשי.

 מורה באהבה

 מורה באהבה



 

  

כתבו סיפור על 
כלב אהוב שהלך 

 לאיבוד.

 מורה באהבה

 מורה באהבה

כתבו סיפור על 
טיול בחיק 

 הטבע.



  

 מורה באהבה

כתבו סיפור על 
ילדה והדובי 

 שלה.

כתבו סיפור על 
ילד חדש שהגיע 

 לכיתה.

 מורה באהבה



 

 

  

ריב  כתבו סיפור על
והתפייסות בין 

  החברים הכי טובים.

 כתבו סיפור .

 או ילדה על ילד 
לעוף. ושהצליח  

 מורה באהבה

 מורה באהבה



 

  

כתבו סיפור על 
 דרקון פחדן.

או  כתבו סיפור על בלש
תעלומה  ושפתר בלשית

 מסתורית.

 מורה באהבה

 מורה באהבה



 

  

 כתבו סיפור
בית עשוי על  

 ממתקים.

 מורה באהבה

 מורה באהבה

 כתבו סיפור

על ילדה אמיצה  
 שמצילה את העולם!



 

  

 כתבו סיפור
בית מכושף.על    

על כתבו סיפור  

רוח רפאים חמודה  
.להיות מפחידה מנסהש  

 מורה באהבה

 מורה באהבה



 

  
 מורה באהבה

 מורה באהבה

 כתבו סיפור
מצחיק.   

 כתבו סיפור
ה או ילד על ילד 

חרם כיתתי.  העוברים  



 

  
 מורה באהבה

באהבה מורה  

 כתבו סיפור

 מתקפת הזומבים של 
!על כדור הארץ  

 

כלב כתבו סיפור על 
שפתאום ידע לדבר 
 בשפת בני האדם!

 



 

 

 

 

 

 

  

 מורה באהבה

 מורה באהבה

כתבו סיפור על חייזרים 
המנסים להשתלט על 

 כדור הארץ!

 

כתבו סיפור על מורה 
שהפכה למפלצת 
 סגולה ומפחידה.

 



 

  
 מורה באהבה

 מורה באהבה

 מקרה  כתבו סיפור על
שקרה בכיתה כשלפתע 
 הייתה הפסקת חשמל!

 

או  ילד כתבו סיפור על
אלינו  ושהגיע ילדה

מכונת  עזרתמהעתיד ב
.שבנו זמן  

 



 

 מורה באהבה  

 מורה באהבה

כתבו סיפור מעורר 
אבון, עם תיאורי ית

 מאכלים מגרים במיוחד!

 המתרחשכתבו סיפור 
 בעולם הפוך משלנו.

 



 

  
 מורה באהבה

 מורה באהבה

על היום כתבו סיפור 
הכי מטורף שהיה 

עם הנכד שלו.לסבא   

כתבו סיפור 
המתרחש בעתיד 

 או בעבר.

 



 

 

 

  

  

 מורה באהבה

 מורה באהבה

כתבו סיפור על ילד 
נמוך שרצה להתקבל 

 לנבחרת הכדורסל.

 

כתבו סיפור על ילד או 
ילדה שהמציאו המצאה 

 ששינתה את העולם!
 



 

  
 מורה באהבה

 מורה באהבה

על כתבו סיפור 
דחליל בגינה שקם 

.יום אחד לתחייה  
 

כתבו סיפור 
 על יער קסום.

 



 

 מורה באהבה  

 מורה באהבה

על ילד כתבו סיפור 
או ילדה שהפכו 
 לראש הממשלה!

 

כתבו סיפור על 
משפחה שטיילה מסביב 

 לעולם בכדור פורח.

 



 

 מורה באהבה  

 מורה באהבה

כתבו סיפור על ילד או 
ילדה שאהבו לשחק 

כדורגל והפכו לשחקני 
.כדורגל מפורסמים  

 

על סבתא כתבו סיפור 
שיודעת לעשות דברים 

 מגניבים במיוחד!
 



 

 מורה באהבה  

 מורה באהבה

כתבו סיפור על 
 אביר פחדן.

 

כתבו סיפור על 
מדענית מטורפת 
 שיצרה מפלצת.

 



 

  

 מורה באהבה

 מורה באהבה

על משהו כתבו סיפור 
שהייתם רוצים שיקרה 

 לכם באמת.
 

כתבו סיפור על 
 בוקר מוזר.

 



 

  

כתבו סיפור על 
 יום כייף בלונה

 פארק!

כתבו סיפור על 
 שטיח מעופף.

 

 מורה באהבה

 מורה באהבה



 

  

על ילד כתבו סיפור 
או ילדה שהשתתפו 

!בתחרות מכוניות  

 

 מורה באהבה

 מורה באהבה

כתבו פרק נוסף 
לספר שאתם מאוד 

 אוהבים.



 

  

נסיכה כתבו סיפור על 
שהצילה נסיך אמיצה 

.מטירה מקוללת  
 

 בגדכתבו סיפור על 
המביא מזל בכל פעם 

 שלובשים אותו!

 מורה באהבה

 מורה באהבה



 

  

משחק כתבו סיפור על 
המחשב האהוב 

 עליכם.
 

כתבו סיפור על מקרה 
מוזר שבו שיחקתם 
 פורטנייט ולפתע....

 

 מורה באהבה

 מורה באהבה



 

  

כתבו סיפור על 
עם יצור  מפגש

.מוזר  

 מורה באהבה

 מורה באהבה

חבורת כתבו סיפור על 
ילדים שיצאה להציל 
 צבים בסכנת הכחדה.

 



 

  

כתבו סיפור על 
מכשפה טובת 

.לב  

 מורה באהבה

 מורה באהבה

כתבו סיפור על 
ספינה השטה 

 בלב ים.



 

  

כתבו סיפור על 
אימא שאוהבת 
 לעשות שטויות.

אבא כתבו סיפור על 
 שתמיד עושה בושות.

 

 מורה באהבה

 מורה באהבה



 

 מורה באהבה  

כתבו סיפור על 
יום מסיבת ארגון 

 הולדת לחייזר.
 

 מורה באהבה

כתבו סיפור על צנצנת 
 מתמלאתקסומה, ה

  .כל פעם מחדש בממתקים

 



 

  

כתבו סיפור על 
מעשה אדיב שעשו 

 עבורכם.
 

כתבו סיפור על 
החברים הכי 

 טובים.
 

 מורה באהבה

 מורה באהבה



  

יום כתבו סיפור על 
שבו הכול השתבש 

 ולא הצליח.
 

 מורה באהבה

 מורה באהבה

כתבו סיפור על 
 בגביע זהב זכייה

!בתחרות  
 



  

 מורה באהבה

 מורה באהבה

כתבו סיפור על איש 
  הנחמד. הבוץ

 

ילדה כתבו סיפור על 
שהסיפור שכתבה 

 מתעורר לחיים.

 



 

  

היום הכי כתבו סיפור על 
כייפי שיכול היה להיות 

 לכם!

 

אח כתבו סיפור על 
או אחות קטנים 

  ה.שנולדו במשפח

 

 מורה באהבה

 מורה באהבה



 

  

 מורה באהבה

 מורה באהבה

כתבו סיפור על 
החיים בממלכת 

 הצעצועים!
 

כתבו סיפור על 
מספורי התורה דמות 

  שלמדנו.

 



 

 

 מורה באהבה

 מורה באהבה

ילד או כתבו סיפור על 
ילדה החיים בשבט 

 אינדיאני.

 

כתבו סיפור על יום 
 חורף קר.

 


