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החילזון עמד על ענף של עץ. 

הוא נע שם לאט, לאט מאוד 
 



שני דרורים ישבו על אותו הענף וצייצו. 

פתאום צבי רץ מהר בין העצים. 
"איזו מהירות" צייץ הדרור. 

 

"מה זה 'מהירות'?" חשב החילזון. 

אך לא ידע תשובה. 
הדרורים אמרו "ראה, זה פירוש של 

מהירות!" הם נעו מהר בכנפיהם ועפו 

משם. 
 



החילזון ניסה לעשות אותו 

הדבר, אך לא היו לו כנפיים. 
 



הוא הלך לאט, לאט וניגש לסוס. 

"מה זו מהירות?" שאל אותו. 
"הנה, ראה" ענה הסוס ורץ משם 

בדהירה. 

גם החילזון רצה לרוץ כמו סוס, אך 

לא היו לו רגליים. 
 



לאט, לאט הגיע החילזון לזיקית ושאל 

"מה זו מהירות?" 
 

"תכף אראה לך" ענתה הזיקית. 

היא הוציאה כהרף עין את לשונה 
ולכדה זבוב. 

 



החילזון ניסה לתפוס זבוב בלשונו, אך לא 

הייתה לא לשון ארוכה. 
 



החילזון הלך לאט ופגש שועל. הוא שאל "תסביר 

לי, בבקשה, מה היא מהירות." 
 



"הבט" אמר השועל והתחיל לרדוף 

מהר מאוד אחרי ארנבת. גם 
הארנבת רצה מהר, אבל השועל 

היה מהיר יותר ותפס אותה. 

גם החילזון רצה לרוץ מהר, אך 

הוא לא היה שועל. 
 



החילזון הלך באיטיות לגבעה, 

ושם ישב דורבן. שאל החילזון 
"מה פירוש מהירות?" 

 



"ראה, זו מהירות!" 

ענה הדרבן, 
שהתגלגל מהר 

לתוך כדור קוצני 

והתגלגל מהגבעה. 

 

החילזון נשאר עדיין 

על הגבעה.  
 

פתאום ראה גוזל 

שהלך אליו לאט, 

לאט מאוד על 

רגליים חלשות. 
 



"מה זו מהירות?" שאל 

הגוזל את החילזון. 
"ראה. זאת מהירות" ענה 

החילזון. הוא התכרבל 

בתוך הקונכייה שלו 

והתחיל להתגלגל מהר 

מאוד מהגבעה.  

עכשיו הוא הבין את מושג 
מהירות. 

 



 

הגוזל רצה אף הוא להתגלגל מהר, אך לא 

הייתה לו קונכייה. 
לאט, לאט הלך הגוזל על רגליו החלשות. 

 


