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הלמודים. לתכנית נסה<*ם נךת1בח המובא החסר *
וסביבתה הילד מחיי לקוח החסר *
לפעילות. הילד את סעו־ךרו־ת העבו־דו־ת *
מאד. ומגונות עונות העביודו־ת *
בעבעים. נאים ציורים בחוברת *
עינ?ם. מאירות באותיות הדפס החמי *

ילךים! עלום,
פע שימי אגו, טמחים  מצפות• נעימות הפתעות הו־בה הגיעו. בבר הגדול ה̂ו

אלה. ב;מים לנו
הגדול. 4החם ןמי את אתנו ולבלות להצטרף אתכם אף מזמינים אנו

זוארץ. אסימון כאן ילדים, טוב בוקר
ונתחיל. בואו אז יופי. כיצה־רכה? כבר אכלתם

 להטו־־ שעשועים: ומלא גדול חופש לנו מצפה רואים שאתם בפי
 והעיקר כמולדת, פוזות בחשבון, תעלולים בכתיב, טריקים טי־תנ״ך,

ומהנה. ומועילה צביעה עבודת המון —
בעבודה! ולהתחיל הסיד פחית את להביא גופיות, ללבוש נא

נעים! חופש

 חשבון
ד׳ והנדסה
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 של בכוונתו אדום. צבע פחיות 4ד^ בחול צבע פחיות 2* לראובן
 ד׳ והנדסה חשבון (מתוך שלמעלה הציור משטח 15/34 לצבוע ראובן
מתאי צבעים לבמה כמוכן. מתאימים בצבעים מורים), קבוצת מאת
 ושמעון בשעה, פרסאות 16.2 הרוח מהירות עם ראובן יזדקק מים

מיל. 4 כמחיר אסקימו מלקק
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הקבוצה: סמל הגההקבוצה: דגל הגה

םל.8ה בתמונת רואה הניד אשר את באב
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ג׳) לכיתה תורה / מזרחי (ש.
 אחרי במדבר, בספר ישראל לבני נתן שאדוניי העונש את מיד העתק ילד,
 בשקט. תעתיק בינתיים כזה. עונש אתה גם תחטוף תקטר אם ילד, לך דע שקיטרו.

בזירוקס. או קופי נייר עם

לס*ול. לצאת החלטנו
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 בטיולנו: להשתתף אותף מזמינים אנו

-- ל ויצאנו י ליד התאסמנו

ג׳). (לכיתה פיש תמר של רוחה פרי ורמה, דן קבוצת של דיגלה הוא עתה זה שצבעתס הדגל
 המוקדש פרק גס יש אבל האסקימוסים, למלבושי מיוחד פרק הקיץ. פלאי מכל להוות תוכלו ומרתקת. מהנה החוברת

שאלות! על תענו עכשינ — התרחצתס? בים. לרחצה
החמר. את נמשלימים הארץ ברחבי מטיילים אנו משמאל בתמונה

החופש״. בחוברת לי שקרה מעניין ״מקרה שנושאו: חיבור לכתוב צריך החוברת, בסוף

ויוסי רינה דני,

נם אי
שלהם. החופש חוברת במילוי נפלו

המסגךת: את לןשט ד.

 על עונים שאתם לפני
השאלות
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לעורך-דינכם להתקשר זכותכם
 בפניכם שיקריאו לפני תענו אל

זכויותיכם את




