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1מזקנים אתבונן - שיח משותף

מדריך יקר!
מבנה הפעילות:

1. מזקנים אתבונן - שיח משותף
2. "ספרי לי איזו מעשיה"-סיפור ודיון

2"ספרי לי איזו מעשיה"-סיפור ודיון
למדריך: הקרא את הסיפור הבא:

ניבים וביטויים בעברית:
לפניכם כרטיסיות של ניבים ופתגמים בעברית ,התאימו בין הניב והפתגם לפירושו:

• יש לגזור את הכרטיסיות לפני תחילת המשחק ולפזר אותם על גבי השולחן.
• בטבלה המצויה לפניך תוכל לראות את התשובות הנכונות.

יש לפתוח את הפעילות בשיחה עם האדם איתו אתה מתנדב.
השיח הפעם יעסוק בנושא:"מוות וחיים ביד הלשון" 

 שאלות לדיון:
1.האם חשוב ומשנה באיזו שפה ולשון מדברים? )תשובה אפשרית: בוודאי שכן, הלשון בה אתה מדבר 
משפיעה על המעשים, לפעמים אדם אומר מילה שלא במקום ובכך עשוי לפגוע באחר, לעיתים בגלל 

חוסר סבלנות ניתן להתריס כלפי מישהו....(
2. איזה המלצות אתה יכול לתת על מנת שניתן יהיה לשמור על הלשון ולא להיכשל בה? )תשובה אפשרית: 
"לספור עד 10"–אם ניתן לעצור קצת לפני מתן תשובה, לחשוב בראש מהם הדברים שאני הולך להגיד ורק 

אחר כך להוציא אותם מהפה...יכולים להיות לכך השלכות טובות.
עצה נוספת: להשתדל לעשות הכל בנחת רוח –כאשר עושים דברים בפזיזות ניתן להיכשל, לאמר דברים 

לא ראויים ואז להתחרט. (
)תשובה  ושפה פשוטה?  יותר מכובדת  יש שפה  כלומר: האם  ועושר לשוני בשפה?  רבדים  יש  3. האם 
אפשרית: כן ,יש משלבי לשון יש שפה דבורה, יש סלנג ויש שפה שבה כותבים או נואמים–משלב זה הוא 

משלב לשוני גבוה ויש בו שימוש בפסוקים ובניבים ופתגמים לשוניים(
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הניב /הפתגם

אבן שאין לה הופכין

איש אשכולות

ברחל ביתך הקטנה

דו פרצופי

דן ברותחין

הגדיש את הסאה

הלבין פניו

העלה חרס בידו

חיפש בנרות

יושב קרנות

הפירוש:

אין לדבר שימוש

מומחה בתחומים רבים

בפרטי פרטים

צבוע

שפט בחומרה

הגזים

בייש

חיפש ולא מצא דבר

בדק היטב

בטלן
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 כרטיסים

אבן שאין 
לה הופכין

דו פרצופי

הלבין פניו

חיפש בנרות

איש 
אשכולות

דן ברותחין

העלה חרס 
בידו

אין לדבר 
שימוש

ברחל ביתך 
הקטנה

הגדיש את 
הסאה

יושב קרנות

מומחה 
בתחומים 

רבים
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בפרטי 
פרטים

הגזים

בדק היטב

צבוע

בייש

בטלן

שפט 
בחומרה

חיפש ולא מצא 
דבר אחר


