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שפת הגוף   -שפת גוף
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הקול   -שימוש בקול
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מסע אל  "
 "הפרשה



מסע אל  "
 "הפרשה



המחזת הסיפור המקראי של 
 פרשת שבוע



תהליכי כתיבה פעילויות בית  
 ספריות



סדנת כתיבה 
והוצאת אסופות  

סיפורים  
 כיתתיות



 קירות פעילים -סביבות למידה המקדמות כתיבה



כתיבה 
 טיעונית







כתיבת פרסומת בעקבות יצירה  
 .ספרותית שנלמדה בכיתה





כתיבת מידע לקראת בחירת 
 "הציפור הכיתתית"



קיר פתגמים בנושא הצומח והכנת 
 פרסומות לשמירה על הטבע



 כתבה על אתרים ומקומות    –" ירושלים שלי"פינת 

 בירושלים                                                           



 לעידוד קריאה תוכניות



 "מצעד הספרים"תחרות 



מות 'מסיבת פיג -מות'ספריית פיג
 .בכיתות ופעילות סביב ספר



פעילות  
סביב הספר  

הינשוף "
 "שראה הפוך





 'מסיבת צלילים לילדי כיתות א





 מפגש עם הסופר אלי רווה



 -מפגש עם הסופרת ענת ושדי
 "הנסיך השותק"



 ביקור בספרייה האזורית מידי שבוע



 ...ימי שיא-תכניות ייחודיות



 (מצורף סרטון)יום שיא בשפה 

איתמר   -"הסלנג"הצגה בנושא 
 ל"מגיע לצה י"אבבן 



תחנה בנושא הכתב 
 ...העברי הקדום

תחנות הפעלה בנושא השפה  
 העברית



בנושא  " פיצוחים"משחק 
 .ניבים וביטויים

הכנת משחק בנושא מילים  
 נרדפות



 ...תחנות רב גילאיות



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 תוצרים כיתתיים ביום השיא





אשר לעברית על לשונות אחרות היתרון "
שבו , בהיותה הלבוש הטבעי של היהדות

 (אחד העם." )נולדה וגדלה והאריכה ימים
 
 

 !שנזכה להמשיך בעשייה ברוכה
 


