
פעילויות בית ספריות בתחום  
השפה

ן  "ביה ו ניר עצי ס 

זי: ס"מנהלת בי אסתר אשכנ

טל ישראל: רכזת שפה

בי טובה צמח: ס "יועצת 

ארנסטמרים:ספרניתמורה 

ד "בס

חינוך עם  נשמה-בית חינוך ולמידה כמשפחה ניר עציון   

ניסוייד"חמס "בי



פעילויות שונות  
ספריה  בועדת

כתיבת המלצה על ספר

תלמידי ועדת ספריה מתכננים  

פעילויות בית ספריות לעידוד  

קריאה



שבוע העליות  
תערוכת דגמים וסיפורים לכבוד  

שבוע העליות  



יום הלשון העברית

/  כיתה

שכבה
תוצר  סוגהנושא

לרגל  "  אהבת הארץ"יחברו שיר בנושא שיראהבת הארץא

.שנה למדינת ישראל70

.התלמידים ישירו את השיר בכינוס

איחולים  ב

למדינת ישראל

איחולים  / התלמידים יכתבו ברכות ברכה

.למדינת ישראל

התלמידים יציגו את הברכות למדינה  

.  בתוך לבבות

קום והתהלך  "ג

"בארץ

המלצה על 

אתר/ מקום

התלמידים יציגו תמונות מטיולים שטיילו  

.בארץ וימליצו על המקום בו הם ביקרו

. מומלץ להציג את המקומות במצגת

אליעזר בן  2ד

יהודה

כתיבת איפיון דמות על אליעזר בן יהודהאפיון דמות

/  התלמידים יציגו את המידע עליו בהמחזה

הקראה

הרב מאיר  1'ד

ל"יהודה  גץ זצ

ל"כתיבת איפיון דמות על הרב גץ זצאפיון דמות

/  התלמידים יציגו את המידע עליו בהמחזה

הקראה

מגורים בארץ 'ה

ישראל

כתיבת  

טיעון  

ושכנוע

נגד מגורים  /טיעון ושכנוע בנושא בעד

.בארץ ישראל

דילמה האם -ניתן להכין המחזה קצרה  ) 

(לעלות לארץ או לא

התחדשות  'ו

השפה  

העברית

,ביטויים

,מילים

יציגו מילים חדשות בשפה העברית  

.בהתאם לתקופתנו

ניתן להמחיז דיון באקדמיה ללשון  

העברית ולהציע מילים חדשות בשפה  

.העברית 

ס התבקשו להציג תוצרים מכתיבת  "לקראת יום הלשון העברית תלמידי בי

מידת  : בזיקה לנושאים(  סוגות שונות בהתאם לתוכנית הלימודים בעברית

הרב מאיר יהודה גץ  –ד"החמדמות , שנה למדינת ישראל 70,  אהבה

.אליעזר בן יהודה מחיה השפה העברית, ל"זצ



הפסקה פעילה ביום הלשון העברית  
חידונים לכל שכבות הגיל



מצעד הספרים

ועדת ספריה פותחת את  

המצעד הספרים בדגש על מידת  

האהבה



מצעד הספרים



ד"החמשבוע 

י "שיעורים תורניים שהועברו ע

נציגי ההורים

שיעורים על התפילה ובחירה  

קטע מתוך הסידור המחבר את  

הילד לתפילה בכוונה



תלמידים מלמדים תלמידים במסגרת שבוע  
ד"החמ

סביב  בחברותותלימוד 

סוגה ספרותית בתחום 

מדרש ואגדת  –הלשוני 

.ל"חז

מלמדת את כיתה  ' כיתה ד

'א



שנה למדינה70
עבודת חקר על פיתוחים ועובדות  

של מדינת ישראל במהלך שבעים 

שנות כהונתה
בסימן משואה  –יום השואה 

, שנה למדינה 70לתקומה לרגל 

,  שרה , שיחה עם ניצולת השואה 

ס ופעילות  "סבתא של תלמיד בבי

.כתיבה לאחר השיחה



שנה למדינה70

במהלך חודש אייר בכל יום 

שישי תתקיים פעילות בסימן  

שנה למדינה70


