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מבצע בית ספרי לעידוד הקריאה



מבצע בית ספרי לעידוד הקריאה

.  כל תלמיד קיבל כרטיס קורא
תלמיד שמלא את כל הכרטיס  

קיבל  , (האומר שקרא שבעה ספרים)
.פרס ונכנס להגרלה בית ספרית

במהלך הפגישה עם הסופרת נערכה  
המצטיינים במבצע קבלו  . ההגרלה

"תעודה של הקורא המתמיד"









ס נתלו קרטוני חלב עם מילים  "ברחבי ביה
למילים  , י האקדמיה"בעברית שנכתבו ע

.לועזיות נפוצות
מילים אלו נלמדו בכיתות בדרכים מגוונות 

.וחווייתיות

!  ממש לא? פרסומת לתנובה







בהמשך יצרו הילדים עטיפות חדשות לקרטוני החלב  
.עם מילים חדשות שנלמדו בכיתה



.שנירמיריקנפגשו עם הסופרת ' ב-'ילדי כיתות א

לקראת בואה נעשתה הכנה  
בכניסה לבית : משמעותית בכיתות

הספר הוצב קיר עם קורות חייה 
.וספריה

התלמידים כתבו שאלות לסופרת  
. ונפגשו עם ספריה

רכשנו כמות גדולה של ספריה 
לספריית בית הספר להמשך העיסוק 

.בספריה







.נפגשו עם הסופרת נאוה מקמל עתיר' ו-'ילדי כיתות ג

לקראת בואה נעשתה הכנה  
בכניסה  : משמעותית בכיתות

לבית הספר הוצב קיר עם קורות  
.חייה וספריה

: כולם צפו במשדר של הסופרת
התלמידים כתבו  . מתחילים סיפור

נפגשו עם  , שאלות לסופרת
...ספריה ועוד





הפכו לשפים צעירים המבשלים מילים  ' ילדי כיתות א
...מתובלות בניקוד מתאים



(קורנפלקס-תירס" )תי"יוצרים את הצליל 



ס "קיר הכניסה לביה
לעידוד השתתפות 

.בתחרות



.בחדר המנהלת, הצביהענקת תעודות לזוכים במרוץ 





"!סיירת"גם השנה הצטרפנו ל
.כיצד לכתוב סיפור, נבחרת תלמידים הלומדים בשיעורים מתוקשבים



!מבית ספרנו נשלחו כארבעים סיפורים לאתר
בכל כיתה הוקרנו הסיפורים על הלוח כעידוד להמשך כתיבה



, תלמידי הועדה יושבים בהפסקות
שלוש פעמים בשבוע ומחלפים  

.ספרים לתלמידים המעוניינים
תפקידם גם לעבור בכיתות ולעודד  

.ביקורים בספריה וקריאת ספרים
תלמידי הועדה דואגים לארגון  

.ולשמירה על הספריםהספריה



.  כל כיתה מבקרת פעם בשבוע בספריה על מנת להחליף ספרים



".השלםספר "עוסקים ב' ו-'בכיתות א
וכתבו קטעים בעקבות " דודי שמחה"נפגשו עם ' בכיתות 

.הקריאה





"  מהפכת התפוזים של מתי": בשני ספריםעסקו ' כיתות ג
..."מעשה בלולי ה"ו



" י"אבהבכור לבית "עסקו בספר ' כיתות ה



,לא רק בכנסת יש נואמים
".מרצים צעירים"גם אצלנו בכיתות יש 

"  על הבמה"עומדים אנו ', ו-'מכיתות א
.אל מול החברים והמורה

מפתחים את ההבעה בעל פה 
" :יפה"ולומדים כיצד לדבר 

דיון איכותי, שיח מיטבי
.ואמיתימשוב בסוף כנה 

,זו לא חבורה סודית ומוזרהה"קטימב
אלו הכללים של  

.והנואמת הצעירההנואם 



מכינים התלמידים סיכום על  ' בכיתות ו
דמויות מופת ישראליות ולאחר מכן  

מכינים מצגת בנושא ומעבירים לכיתה  
"הנואם הצעיר"במסגרת 



לומדים  " חמדת אבות"בשיעורי 
, שנות המדינה70התלמידים על 

במסגרת שיעור זה עיצבו התלמידים  
.  דמויות ומקומות, כרזות ולמדו על אישים

1'כרזה שעיצב התלמיד אורן נושי מכיתה ד



.חמדת אבות"עטיפת המחברת לשיעורי 



.בשיתוף רכזת חברתית נלמדו בכיתות שירים עבריים, שנה למדינה70במסגרת 
.ו בשבט התאחדנו לסיכום הנושא ולשירה משותפת"בט



מורים ותלמידים  , הוריםהמדריכים " נואמים צעירים"-'תלמידי כיתות ד
. השכונהומכירים להם את מורשת 



צפינו במשדר של סיוון רהב מאיר
" לכל אדם יש סיפור"

.המלמד כיצד עורכים ראיון
,  זיגטלוקיימנו ראיון עם  ' בכיתה ו

.5שעלתה לארץ מאתיופיה בגיל , בת השרות
עריכת ראיון לקראת  היו לתרגל המטרות שלנו 

עבודת השורשים בה נערוך ראיון לבני  
לארץ במסגרת  העלייה להרחיב על , המשפחה

,  שבוע העליות
".הסיגד"לקראת חג ולהרחיב את הידע 



.ברחבת בית הספר" שוק ישראלי"ו בשבט נערך "בט
".צבע"התלמידים קיבלו קטעי מידע על התכונות הבריאותיות של כל 

.מקטעי המידע הם איתרו פרטים חשובים וענו על דף חידות מאתגר
.בשוק מתנובת הארץ ואכלו מפרייה" קנו"הם , לאחר מכן



,עם הפנים קדימה
ממשיכים לחיות ולהחיות את  

!השפה העברית


