
 אדר התשע"ז  בס"ד

 פעילויות לעידוד קריאה בתתמ"ד  גולני חספיןסיכום 

תרומות של ספרים ממקורות שונים  'מחנך כתה אהראל  במהלך החודשים האחרונים גייס הר' עמוס 

לאחר כארבע שנים שלא תפקד באופן  ת"מה שאפשר את שדרוג וחידוש הפעילות בספריית הת,

 מסודר.

מונו נאמני ספרייה מכתות ד ,ה. הם עברו על הספרים הכינו כרטסת הקלידו במחשב את מלאי 

פעמית בנושא ספרנות ע"י הגב' פרנקו  אם –הם קבלו השתלמות חד  הספרים וסדרו את הספרייה.

 ית חספין.אחד התלמידים שהיא משמשת ספרנית כבר שנים בישיבה התיכונ

 המזכירה דאגה לספה ,שטיח ווילונות כדי שהשהייה בספרייה תהיה מהנה.

בעזרת משחק 'ב ע"י תלמידי כתה ד -ייה לכתות אפתיחת הספר חגיגית של  נערכה פעילות

 שבסופו הגיעו אל הספרייה. " ,מחפשים את המטמון"

 ד .-ם שיא לכתות איוהקריאה בבית הספר ובסופו  התקיים  ייחדנו את חודש שבט כחודש

פרסומות בנושא ,שלמדנו את נושא הפרסומות בכתה ,כתבו תלמידי כתה ד  לקראת פתיחת המבצע 

 נתלו על לוחות המודעות במסדרונות התלמוד תורה.קריאה שעידוד 

 רשמו את שמות הספרים שקראו במהלך החודש.ג  חולקו סימניות שבהם -י כתות אלתלמיד

פה שעושים –תוב המלצה לפחות על ספר אחד בנוסף להמלצות בעל תלמידי כתות ג נדרשו לכ

 בשעת הספרייה השבועית.)בספרייה האזורית חספין(

מנת שנוכל -ה נדרשו לכתוב יומני קריאה ולהגישם למורים לעברית מוקלדים על-תלמידי כתות ד

 .הפכם לאגדן המלצות ל

היו הפעלות בתחנות  ,הכנת סימניית מגנט ע"י מורות עברית  ,  תקיים בסוף החודש שה "שיא–יום "ב

 ת ,חידות ופעילות על פתגמים .פזור. ת"אגדת גשר"הצגת כתה ד על הספר עלילון  ו -כתיבת לספר ,

 עם הגדרות לבינגו  אוצר מיליםבשיעור עברית ,רשימת  תלמידי כתה ד הכינו 

 ג.-הפעילות לתלמידים בכתות א-והעבירו את תחנות 

 נבחרת מתלמידי כתה ד את ההצגה גם בפני גני חובה בישוב חספין.. הבסוף החודש העלת

 שמחו על שתוף הפעולה בין ילדי בית הספר לגנים.שהילדים היו מוקסמים  ו הגננות  דווחו

באחת משעות עברית השבועיות עם המורה ד ישנה שעה קבועה במערכת לספרייה –ג -לכתות ב

 . בספרייה התלמידים קוראים,מרים

 צים אחד לשני על ספרים ובהמשך יתקיימו גם הצגות על ספרים.ממלי

 במרכז הלמידה הסמוך ,יושבים תלמידים מתקשים  עם בנות השרות הלאומי 

 ומתאמנים באופן פרטני על "שטף קריאה" באמצעות האתר במחשב או ע"י קטעים 

 מותאמים מתוך ספרים.

 ם ומורי עברית.ע"י המלמדי בכתות מתקיימת  האזנה לסיפור בהמשכים



ים נתחיל ספר חדש  בעז"ה.ואחרי פור"מחליקיים של כסף "בכתה ג סיימנו עתה את 

 

 

 



 



 צילום ההצגה בגן .

 

                    

 

 

 



 



 פעילויות כתיבה :

 של הרב והרבנית גורן.תלמידי כתה ב ,ג  כתבו סיפורים בעקבות דמותם 

 וכן בנושא זהירות בדרכים.

 ג ,ה מתנסים בכתיבת עלילון.-כמו כן בכתות ב

שנה  50בכתה ד מתקיימת גם פעילות של כתיבת חקר בנושא היישוב שלי בעידוד המועצה לרגל 

 לחידוש ההתיישבות בגולן ובכתה ד חקר בנושא מוסדות וארגונים חברתיים בגולן .

 ים כתיבה של מסע אל הדרשה ונמשיך ממנה אל הגדה של פסח .קיימבכתה ג' אנו מ 

כיצד כדאי לנסח דרשה ,דבר תורה וכו' והתלמידים עומדים בימי חמישי בפני התייחסנו לשאלה 

  הכתה ונושאים דרשה בנושא פרשת השבוע.



 

 סימניית הקריאה שלהם.חולקו פרסים לקוראים מתמידים מכתה ב שמלאו את 



 


