
 

 

 סרטון בעזרת הפירות והירקותלימוד שמות 

 العربية باللغة لألطفال الفواكه و الخضر اسماء 

 

 
. לקראת משחק של קניות בשוק, "השוק הערבי"היכרות עם : המטרה

ישחקו משחק פשוט של , של פירות וירקות בערביתשמות התלמידים יכירו 
ולאחר מכן יכינו , תוך שימוש בערבית בלבד –חלוקה לפירות ולירקות 

השיעור יבקש לתת לתלמידים חוויה . רשימת קניות לקראת יציאה לשוק
אם השיעור יילמד . והיכרות עם אוצר מילים בסיסי, חיובית, יומיומית

 .יש לשלב מילים משיעור ההיכרות, אחרי שיעור ההיכרות
 

ן איזה ירקות ופירות הם המורה יבחן בתחילת השיעור את התלמידים ויבח
 01בן  –הסרטון לאחר מכן יוקרן . לפני הצפייה בסרטון, מכירים בערבית

כך , ולידו תופיע תמונה, ירק בערבית/התלמידים יראו את שם הפרי. דקות
שיוכלו לחבר בין השם לבין המשמעות גם אם שמעו את השם בפעם 

. תלמידים אליושעל המורה להכין את ה, משחקהסרטון כולל . הראשונה
, והתלמידים יצטרכו לענות" םמסויירק /פרי היכן נמצא"הקריין שואל 

המורה יתרגל את ". באמצע"או " בצד שמאל", "בצד ימין", בערבית
 . לפני תחילת המשחק, השימוש בצירופים אלו

 
, הראשונה: לאחר סיום הצפייה בסרטון יתקדמו התלמידים לשתי פעילויות

ובשנייה " פירות"באחת הרשימות יהיה כתוב בערבית : שתי רשימותהכנת 
לפי , בערבית בלבד, והתלמידים יצטרכו למלא את הרשימה, "ירקות"

" רשימת קניות"הפעילות השנייה היא הכנת . חלוקה לפירות וירקות
, אבטיח, קילו עגבניות 3: לדוגמה)כל תלמיד יכין רשימה . ליציאה לשוק

המורה יוכל ללמד . מיד שלידו קנייה בשוקולאחר מכן יתרגל עם התל( בצל
 .כדי לאפשר שיחה בין התלמידים, מספר ביטויים בתחילת המשחק

 
וניתן לבנות ממנו , מהלך השיעור המוצע כאן הוא דוגמה לשלד לשיעור

 . ולהרכיב עליו משימות



 

 :צפייה בסרטון

https://www.youtube.com/watch?v=fU7DlrkBTUk 

 

 

 שמופיעות בסרטון שמות הפירות והירקותרשמו את כל 

 

לפי חלוקה לטור , פירות לשני טורים/חלקו את שמות הירקות -
 .פירות וטור ירקות

 
 :וכתבו לידן פירות/ירקותציירו בעצמכם שלוש  -

 (הירק שתבחרו/הפרי ואת שם) هو أين

 בחנו את חבריכם

 

, שחקו עם התלמיד שלצידכם. הכינו רשימת קניות ליציאה לשוק -
השתמשו במילות היסוד לקניות . אחד מכם קונה והשני מוכר

 .שלימד אתכם המורה

 

 وبالتوفيق بالنجاح
 

 

                 

https://www.youtube.com/watch?v=fU7DlrkBTUk

