
מי אמר? 

סרקו את הקודים שעל כרזות ערכת עצי ארץ ישראל והאזינו למידע על 
העצים כדי להכיר אותם.

התאימו את המשפט לעץ - כתבו ליד כל משפט לאיזה עץ הוא שייך.

בנק עצים: גפן היין, פיקוס התאנה, אורן ירושלים, ארז הלבנון, זית 
אירופי, אשל הפרקים, אלון התבור, תמר מצוי, שקד מצוי, ברוש מצוי
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אני היחיד מכל הפירות שקיבל ברכה מיוחדת משלו. 	

הפרי המיובש שלי נקרא דבֵלה. 	

יש לי אצטרובל, ובתוכו מתחבאים צנוברים. 	

הגעתי ממדינה שכנה והשתתפתי בבניית בית המקדש . 	

 אני מופיע כסמל בפי היונה ובסמל הקצונה. 	

עליי מלוחים, ואני גדל באזורים צחיחים. 	

 אני גדל במרווחים גדולים, בתצורת יער שקוראים . 	
לה "יער פארק", והפרי שלי מורכב משני חלקים

יש לי ַסנסינים, ַמכּבֵדים וחוָטרים. לקטיף שלי קוראים גדיד. 	

 אני פורח ראשון מבין העצים בחורף, ולכן קיבלתי את שמי . 	

יש לי אצטרובלים עגולים, ונהוג לטעת אותי סביב בתי קברות . 		
בגלל צורתי

שם הקבוצה:



"נכון״ או "לא נכון"?

עץ הארז מופיע על דגליהן של המדינות לבנון וקנדה.  	

יש עצי תמר זכרים ויש עצי תמר נקבות.  	

ההבדל בין זיתים שחורים לזיתים ירוקים הוא סוג  	
העץ שהם גדלים עליו.

עץ האורן גדל לאט מאוד.  	

קטיף ענבים נקרא בציר, וקטיף זיתים נקרא מסיק.  	

עצי אשל צומחים במקומות גשומים.  	

 אפשר לאכול את קליפת השקד גם כשהיא ירוקה. 	

החרוב אינו מוזכר בתנ"ך.  	

הטבעות בגזע של הִשקמה עוזרות לקבוע את גילה.  	

פירות הֵאלָה משמשים בתבלין הזעתר.  	

דפנה היתה נימפת יער. 	

כליל החורש שייך למשפחת הקטניות. 	

סרקו את הקודים שעל כרזות ערכת עצי ארץ ישראל והאזינו למידע על 
 .û או üהעצים כדי להכיר אותם. סמנו ליד כל משפט
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איזה עץ מסתתר בחידה?

פתרו את חידות הציורים וכתבו את שמות העצים המסתתרים.
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שם העץ:שם העץ:
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איזה עץ מסתתר בחידה?

פתרו את חידות הציורים וכתבו את שמות העצים המסתתרים.
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אורנפגתלאי

לרידיפזישת

הבמדקשהבלו

אלולויברהב

יטנגסטהופר

שקמהההטשרת

קשצהתציעקח

כמומארזדין

לחיקנולאמפ

תיזשהעשרמת

העצים שמופיעים בתפזורת:
אורן, גפן, אלה, שקמה, אשל הפרקים, אלון, ברוש, פיקוס התאנה, 

רימון מצוי, ארז, אלון, זית, תמר, שיטה, שקד, קטלב, שיזף.

תפזורת עצים

פתרו את התפזורת וגלו את שמות העצים המופיעים בבנק העצים. 
)השמות כתובים מימין ומשמאל, מלמעלה ומלטה, אך לא באלכסון(
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איזה עץ מסתתר בחידה?
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כתבו איזה פתגם ידוע מוצג בכל איור וציינו במשבצת את מספר ההסבר 
המתאים לכל אחד מהפתגמים.

הפתגם:
מספר ההסבר:

הפתגם:
מספר ההסבר:



הפתגם:
מספר ההסבר:

הפתגם:
מספר ההסבר:

הפתגם:
מספר ההסבר:

הפתגם:
מספר ההסבר:

הסברים לפתגמים

גורם נזק לעצמו, פוגע בעצמו על ידי פגיעה במשהו שעליו הוא מתבסס	. 

הבן דומה לאביו. 	

עדיף להשיג מטרה קטנה וקרובה מאשר לשאוף למטרה גדולה ולא מושגת. 	

משל למי שמדבר ולא מקשיבים לו . 	

מרוב עומס פרטים לא רואים את הנושא. 	

מסתמך על דברים שאמרו גדולים וחכמים ממנו. 	




