חנוכה  -חג האור

ויליאם טרנר – אור וצבע ()3481

ציטוטים המתייחסים לאור -

מתוך ויקיציטוט ,ספר "אוצר הציטטות" ועוד



ִי אֹור ~ ".ספר בראשית ,פרק א ,פסוק ג
ִי אֹור ,וַיְה
ִים יְה
ֱלֹה
ֶר א
"וַיֹאמ



"כל האמיתות מפיצות אור זו על זו ~ ".ברנרד דה פונטנל



"איזו להבה יכולה להשתוות לקרן אור של השמש ביום חורף?" ~ הנרי דייוויד תורו



"עד כמה העולם גדול לאורן של המנורות .עד כמה הוא קטן לעיני הזיכרונות ~ .שארל בודלר



"הרוע קיים ,אך לא בלי הטוב ,כמו שהצל קיים אך לא בלי האור ~ ".אלפרד דה מיסה



"אין אור ללא צל ~ ".לואי אראגון



"הצבע הוא תהילתו של האור ~ ".ז'אן גיטון



"בחושך כל הצבעים שווים ~ ".פראנסיס בייקון



"אלוהים הוא האמת והאור הוא צילו ~ ".אפלטון



"בעולם זה של אנדרלמוסיה המצפון אינו אלא קרן אור קטנה ,יקרה אך שברירית ~ ".לואי



סלין



"מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך ~ ".רבנו בחיי



"קרני האושר כקרני האור הן חסרות צבע כשאינן נשברות ~ ".הנרי ו .לונגפלו



"גם כשלא מוצאים את האור בקצה המנהרה ,צריך לזכור שהוא קיים" ~ אנונימי



"קרן אור בודדה יכולה להניס צללים רבים ~ ".פרנציסקוס מאסיזי



"מעט אור דוחה הרבה מן החושך ~ ".הבעל שם טוב



"אנחנו יכולים לסלוח בנקל לילד מי מפחד מהחושך ,הטרגדיה האמיתית של החיים היא כאשר



אנשים מפחדים מהאור ~ ".סרן קירקגור



פתגם סיני – עדיף להדליק נר מאשר לקלל את החשיכה.



"קיימות שתי דרכים להפיץ אור :להיות נר או להיות ראי המשקף אותו ".אדית וורטון



ָל" ~ חנניה רייכמן
הסכ
"האור מהיר בכל חלל – חוץ מגולגולת ָ



"אוי לבית שחלונותיו פתוחים לתוך חושך" ~ שמות רבה (וילנה) פ' ,יד ,ב



"במשעול האפל שעל האדם להלך בו זומנה לו רק אותה מידת האור הדרושה לו לפסיעותיו



הקרובות ~ ".משה מנדלסון



"הבריאה הראשונה של אלוהים הייתה האור" ~ פרנסיס בייקון



"היכן שהאור הכי בהיר שם הצללים הכי כהים ~ ".גתה



"ומתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש ~ ".קוהלת יא ז



"מי שנתון בחושך אינו רואה מה שבאור ,ומי שנתון באור אינו רואה מה שבחושך ~ ".תנחומא



"מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך ~ ".ר' בחיי אבן פקודה



"האור מוצא את שלל צבעיו בניגודי העננים ~ ".רבינדרנת טאגור

הציטוט נרשם על הלוח.
המתמודד יושב כשגבו אל הלוח ,ואילו שאר התלמידים מנסים להעביר לו את משמעות המילים אחת
אחת ללא שימוש במילה עצמה או במילה מאותו שורש – זוהי ,אגב ,דרך מצוינת לבדוק את הבנתם של
התלמידים במונחים לשוניים שונים ,להידרש למילים נרדפות ולהשתעשע מההגדרות המצחיקות!
לחלופין – המורה מעביר לתלמידים את הציטוט בעזרת הגדרותיו ,והמנחש ראשון את הציטוט כולו
מקבל נקודה.

מילה
מילה
מילה
מילה
מילה
מילה
מילה

ראשונה – תיאור כמות קטנה
שנייה – מילת יחס שקיצורה מופיע באחת מאותיות בכל"מ; מילה הומוגרפית למזון השמים.
שלישית – נרדפת מיודעת ל"זיו"
רביעית  -פועל שהוא ניגוד ל"מקבל"; נרדף ל"מביע אי הסכמה"; בלשון עגה הוא "מגעיל".
חמישית – תיאור כמות גדולה; מילת ניגוד למילה הראשונה.
שישית – מילת יחס שהיא מילה הומופונית לנרדפת של "סוג".
ֶל.
שביעית – "אפלה" מיודעת; מילה במשקל קֹט

ליקטה והציעה :רותי בשרי

