ֲאנִ י קוֹ ֵרא

יאה ָה ִראׁשֹונָ ה!
ֲחוָ יָ ה ֵמ ַה ְּק ִר ָ

החידון
שאלות על כשכש:
 )1מה אבא שתל בגינה?
 )2האם אבא יכול להציע תה עם נענע לאורחים של משפחת הדר?
 )3איך אבא נוחר?
 )4מי עמדה לאבא על האף?
 )5מי יצטרך ללכת לקנות זוג נעליים חדשות?
 )6מה כשכש עשה כשהוא ראה את העכבר?
שאלות על ציפי:
 )1מה ציפי נתנה לכלבלב?
 )2איפה ציפי צללה?
 )3למה סבתא נרטבה?
 )4איזה משחק ציפי אוהבת לשחק עם סבתא?
 )5למה סבתא נרדמה?
 )6מה קרה לעציץ שניצב בפינה?
שאלות על בצת:
 )1מה בצת פיזרה על הריבה?
 )2איזה צבע יש לשן של בצת?
 )3כמה עיניים יש לבצת?
 )4מה בצת עושה לפני השינה?
 )5אילו טעמים יש למשחות השיניים של בצת?
 )6מה מצחיק בהתארגנות של בצת לצאת לסרט?
שאלות על הופ:
 )1מה קרה לכיסא שהופ קפץ עליו?
 )2איך נגמר המפגש בין הופ לדבורה?
 )3עם מי הופ שיחק תופסת?
 )4האם הופ תפס בסוף את גילה הגורילה?
 )5מה קרה למטוס של הופ?
 )6מה קרה לענף שהופ עמד עליו?
שאלות על תוש:
 )1איזו עוגה תוש אפה?
 )2אילו חומרים מוזרים תוש הכניס לעוגה שלו?
 )3מי נפל לתוך מלכודת הדינוזאורים?
 )4האם תוש יודע בדיוק מה דינוזאורים אוכלים?
 )5האם הכדור המעופף של תוש הצליח לעופף?
 )6למה תוש חיבר יחד מטאטא ,ענף יבש ,מזלג וכפית?

החידון  -דף תשובות למורים
שאלות על כשכש:
 )1מה אבא שתל בגינה? נענע (מתוך “כשכש והנענע”).
 )2האם אבא יכול להציע תה עם נענע לאורחים של משפחת הדר? לא ,כשכש עקר את
הנענע( ...מתוך “כשכש והנענע”).
 )3איך אבא נוחר? חחחפפפששש (מתוך “כשכש והנמלה”).
 )4מי עמדה לאבא על האף? הנמלה (מתוך “כשכש והנמלה”).
 )5מי יצטרך ללכת לקנות זוג נעליים חדשות? אבא (מתוך “כשכש והנעל”).
 )6מה כשכש עשה כשהוא ראה את העכבר? נבח הב הב (מתוך “כשכש והעכבר”).
שאלות על ציפי:
 )1מה ציפי נתנה לכלבלב? חלב (מתוך “ציפי צריכה פיפי”).
 )2איפה ציפי צללה? באמבטיה (מתוך “ציפי באמבטיה”).
 )3למה סבתא נרטבה? ציפי השפריצה עליה מים מהאמבטיה (מתוך “ציפי באמבטיה”).
 )4איזה משחק ציפי אוהבת לשחק עם סבתא? מחבואים (מתוך “ציפי וסבתא”)
 )5למה סבתא נרדמה? כי לציפי לקח הרבה זמן למצוא אותה( ...מתוך “ציפי וסבתא”).
 )6מה קרה לעציץ שניצב בפינה? ציפי התנגשה בו (מתוך “ציפי מחליקה”).
שאלות על בצת:
 )1מה בצת פיזרה על הריבה? נמלים (מתוך “בצת המפלצת רעבה”).
 )2איזה צבע יש לשן של בצת? צהוב (מתוך “בצת המפלצת והמראה”)
 )3כמה עיניים יש לבצת? עין אחת (מתוך “בצת המפלצת והמראה”)
 )4מה בצת עושה לפני השינה? מצחצחת שיניים (מתוך “בצת המפלצת מצחצחת שיניים”)
 )5אילו טעמים יש למשחות השיניים של בצת? נקניק ,חרדל ובצל (מתוך “בצת המפלצת
מצחצחת שיניים”).
 )6מה מצחיק בהתארגנות של בצת לצאת לסרט? שהיא מורחת בוץ על הפנים כאיפור (מתוך
“בצת המפלצת והסרט”).
שאלות על הופ:
 )1מה קרה לכיסא שהופ קפץ עליו? נשבר (מתוך “הופ קופץ”).
 )2איך נגמר המפגש בין הופ לדבורה? הדבורה עקצה את הופ (מתוך “הופ והדבורה”).
 )3עם מי הופ שיחק תופסת? עם גילה הגורילה (מתוך “הופ וגילה הגורילה משחקים בתופסת”).
 )4האם הופ תפס בסוף את גילה הגורילה? לא הוא החליק בשלולית( ...מתוך “הופ וגילה
הגורילה משחקים בתופסת”).
 )5מה קרה למטוס של הופ? נתקע על ענף (מתוך “הופ והמטוס”).
 )6מה קרה לענף שהופ עמד עליו? נשבר (מתוך “הופ והמטוס”).
שאלות על תוש:
 )1איזו עוגה תוש אפה? עוגפיצה (מתוך “תוש במטבח”).
 )2אילו חומרים מוזרים תוש הכניס לעוגה שלו? קטשופ וגבינה צהובה (מתוך “תוש במטבח”).
 )3מי נפל לתוך מלכודת הדינוזאורים? נור ,צור וגור (מתוך “תוש ומלכודת הדינוזאורים”).
 )4האם תוש יודע בדיוק מה דינוזאורים אוכלים? לא (מתוך “תוש ומלכודת הדינוזאורים”).
 )5האם הכדור המעופף של תוש הצליח לעופף? לא (מתוך “תוש והכדור המעופף”).
 )6למה תוש חיבר יחד מטאטא ,ענף יבש ,מזלג וכפית? כדי להגיע אל התפוח (מתוך
“תוש והתפוח”).

