BODY PARTS WORKSHEETS

חלקי הגוף

Submitted by: SHOSHI BILAVSKY

Supplement 1:
Simon Says שמעון אמר
Head (touch your head) ראש –לגעת בראש
Chest (touch your chest)  לגעת בחזה-חזה
Abdomen (touch your stomach) לגעת בבטן- - בטן
Legs! ( touch your legs) לגעת ברגליים-רגליים
Eyes (touch your eyes)  לגעת בעיניים-עיניים
Nose (touch your nose)אף – לגעת באף
Ears (touch your ears) לגעת ב-עיניים
Mouth (touch your mouth) לדעת בפה-פה
Hair (place index fingers sticking up from the top of your head)  לגעת בשער-שערות
Arms –Hands( touch your hand) ידיים – לגעת ביד
•

For more advance game use more body parts such as: lipsשפתיים, nostrils  נחיריים,

Cheeks לחיים, shoulders  כתפיים, chest  חזה, neck  צוואר, elbow  מרפק, knees  ברכיים,
back  גב, teeth שיניים, chin סנתר, fingers  אצבעות, toes  אצבעות רגליים,forehead  מצח,hips ירכיים
.
¾ In Hebrew we says “hands on… “ instead of “touch your…” : _______ידים על
Sing in Hebrew the familiar song:
Head and shoulders ראש וכתפים
Head and shoulders ראש וכתפים
Knees and toes
ברכיים אצבעות רגליים
Knees and toes
ברכיים אצבעות רגלים
Head and shoulders
ראש וכתפיים
Knees and toes
ברכיים אצבעות רגליים
Knees and toes
ברכיים אצבעות רגליים
Eyes and ears and mouth and nose עיניים אוזניים פה ואף
Head and shoulders
ראש וכתפים
Knees and toes
ברכיים אצבעות רגליים
Knees and toesברכיים אצבעות רגליים

Page 1 of 9
Copyright © 2005, Weaver Family Foundation. www.WeaverFoundation.org

חלקי הגוף

BODY PARTS WORKSHEETS

Submitted by: SHOSHI BILAVSKY

Supplement 2:

Body Parts Vocabulary אוצר מילים של חלקי הגוף
Parts of the Body חלקי הגוף

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hair - שיער
Forehead - מצח
Eyes - עניים
Eyebrows - גבות
Eyelashes - ריסים
Nose - אף
Nostrils – נחיריים
Ears - אוזן
Cheeks - לחיים
Mouth - פה
Teeth - שינייםtooth -שן
Tongue – לשון
Gums - חניכיים
Chin - סנתר
Neck – צוואר

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shoulders - כתפיים
Arms - זרועות
Hands - ידיים
Fingers - אצבעות
Chest - חזה
Stomach - בטן
Hips - ירכיים
Legs - רגליים
Feet -רגל
Toes- אצבעות של הרגליים
Back -גב
Buttocks- אחוריים\ ישבן
Foot -כף רגל
Palm - כף יד
Elbow - מרפק

Page 2 of 9
Copyright © 2005, Weaver Family Foundation. www.WeaverFoundation.org

חלקי הגוף

BODY PARTS WORKSHEETS

Submitted by: SHOSHI BILAVSKY

Worksheets verbs with human body

מה אני עושה

עם? What am I doing with my

הראש -אני חושב
האוזניים -אני _____________
העיניים –אני ______________
האף -אני _________________
הפה – אני ________________אני ______________
הידיים – אני ______________ אני _____________
הרגליים – אני __________ אני ________________
מילים :חושב  :הולך \ הולכת  :אוכל\ אוכלת :רואה\רואה  :מריח\ מריחה :מדבר\
מדברת  :רץ \רצה  :שומע\ שומעת :משחק\ משחקת  :נוגע\ נוגעת

יש לי :
ראש אחד
מצח אחד
בטן אחת
אף אחד
פה אחד
שן אחת והרבה שיניים
לשון אחת
שתי עניים
שתי שפתיים
שתי אוזניים
שתי ידיים
שתי רגליים
Page 3 of 9

Copyright © 2005, Weaver Family Foundation. www.WeaverFoundation.org

BODY PARTS WORKSHEETS

חלקי הגוף

Submitted by: SHOSHI BILAVSKY

עשר אצבעות בידיים וברגליים
חמש אצבעות ביד אחת
חמש אצבעות בכף רגל אחת
Rule: each body part that comes in pairs is a feminine noun in Hebrew and singular body
parts are masculine nouns in Hebrew.

חלקי )אברי( הגוף
:מלא את התיבות בשמות חלקי הגוף המתאימים-Fill in the matching body parts
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Words to choose from ראש, בטן, רגליים, ידיים:אוצר מילים

Write in the boxes the right parts :מלא את התיבות בשמות חלקי הפנים המתאימים
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Words to choose from :מאגר המילים
 ריסים, שיער, עין, מצח, גבה, אוזן, אף, פה, צוואר,אצבעות
Rule: each body part that comes in pairs is a feminine noun in Hebrew and singular body
parts are masculine nouns in Hebrew.

מיין לזכר ולנקבה
:כתוב את המילה את שם העצם במקום המתאיםwrite the word in the right

calum
נקבה-feminine

 זכר-masculine

רגל

תמונה/מילה
The word or picture

רגל
ראש

ראש
אף
פה
אוזן
עיין
חזה
אצבעות
ידיים
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שיניים
שערות
לחיים
גבות
בטן
מצח

זכר ,נקבה ,רבים ,רבות
השלם לפי הדוגמהComplete :

Mזכר

Fנקבה

Plural Mרבּים

רבּות Plural F

רואה
שומע
ישן
הולך
חושב

רואה

רואים

רואות
הולכות

יושבים
אוכלת
תופסת
מריח

מריחים
מדברים
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כתוב ברבים וצבע כל משפט בצבע אחרWrite the words in plural and color each sentence in a different color :

בגדים ושם תואר Cloths
חולצות חדשות

חולצה חדשה
מכנס טוב
גרב יפה
נעל טובה
חצאית חדשה
גופיה גדולה
סוודר יפה
מעיל טוב
חולצה חדשה
כובע גדול
כיפה יפה
צעיף גדול
שיער ארוך
שימלה יפה

כינויי גוף

רוב כינויי הגוף )שגם הם קשורים לבני אדם( מתחילים באות א'
©

עבודה:

אני ,אתה ,את ,אנחנו ,אתם ,אתן,

כתוב  :אני או אתה או אנחנו או אתם
.1

לבשתי שימלה

2

גרב גרביים
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אנחנו

אני

לבשת פיג'מה

.3

לבשת מכנסיים

.4

חבשנו כובע

.5

אני

אתם

אתן

: כתב משפטים לכינויי הגוף הבאים.א
-  אני.1
-  אתה.2
-  אתם.3
 אתן.4
-  אנחנו.5
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