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 ...קצת עלינו

 .  בית ספר טללים הינו בית חינוך השוכן בעיר המדברית ערד

העצמה ומטוביציה ללמידה  , אוזן קשבת, תלמידים מתוקים המקבלים יחס אישי ואוהב 150-בבית הספר ישנם כ

 .  ס חורט על דיגלו את אהבת התורה העם והארץ"ביה.והצלחה

 .אנו מאמינים שבכל ילד קיים עולם ומלואו ועלינו רק להאירו ולעזור לו לגלות את האוצר הטמון בו

 כולם נרתמים ועוזרים האחד לשני ושותפים  , בבית ספרנו ישנה אווירה משפחתית ונעימה

 ' ותלמיד מכיתה ח' המשחק עם חבר מכיתה ג' תוכל למצוא אצלינו תלמיד מכיתה א. במשימות השונות

 .  'החונך צעיר בכיתה ד

 .  שילוב זה מדהים ויוצר מרקם נעים ואיכותי הבונה בוגר אכפתי ורגיש לסביבתו



 מקומה של השפה העברית בבית ספרינו
 

 .  השפה העברית מהווה אחד מאבני הבניין המשמעותיות בבית הספר
אנו מאמינים כי תלמיד שמחובר לשפתו על בוריה מצליח בתחומים רבים אף שאינם  

מצליח לבטא את עצמו בבהירות ובעושר לשוני ומצליח  , נושקים בהכרח לתחום בשפה
 .להביע את עולמו בכתב

 כתיבה וקריאה  , דיבור, האזנה: אנו מקדמים את ארבע אופניות השפה 
 , ציור, המחזה, במגוון דרכים יצירתיות המשלבות מיומניות תיקשוב

 .שיתוף פעולה עם הספרייה העירונית ועוד
 



 קריאה לשם הנאה -קידום הקריאה

 .דק קריאה דמומה 10-כל בוקר נפתח בבית ספרנו ב

 ס ישנה לרוב ספרייה כיתית הבנויה מספרים אהובים "בכיתות ביה

 .אותם הביאו התלמידים מביתם

 . הספרייה הכיתית מהווה אווירה נעימה וסביבה התומכת למידה



 תלקיטי קריאה
בתום הקריאה כל תלמיד ממלא תלקיט בו הוא מציין את שם  

 .תאריך ומספר העמודים שקרא באותו היום, הסופר, הספר
רישום זה מהווה מעקב אחר התקדמותו של הילד ובלי לשים 

 .לב הוא מסיים ספרים שלמים כחלק מתכנית הלימודים
בתום כל חודש מנהל בית הספר והמורה חותמים על 

 .  התלקיטים



 מועדוני קריאה ומפגשי העשרה בספרייה העירונית
 

 .'זכינו לערוך מועדוני קריאה לתלמיד כיתות ג
 המפגשים גרמו לשיתוף פעולה מדהים בין הורים לילדים ולעשייה משותפת

 .והכל סביב הספר
 
 



על שם צבי   -' עופרים'שיעורי כתיבה בהתאם לתכנית 

 ל"כורך ז

מורי בית הספר זכו להשתתף בקורס הווירטואלי של תכנית עופרים  
 .לשיפור ההבעה בכתב

קורס זה העניק לתלמידים חוויות כתיבה איכותיות ויצרתיות  
שיחות עם בעלי תפקידים  , במיוחד ששולבו במשחק וקטעי המחזה

 ..שונים ועוד



 י מומחית תחום"סדנאות כתיבה ע -כתיבה
 

מנחה  , בבית ספרינו זו השנה הרביעית מתקיימת סדנת כתיבה ייחודית עם ויויאן גרוס
 .המתמחה בכתיבה יוצרת

מפגשים איכותיים מלאי תוכן שהובילו   5-מידי יום ראשון נפגש התלמידים בשעות הצהריים ל
 .לתוצר כתיבה משלהם

 
 



 'מרוץ הצבי'סיירת 
 .בסיירת מרוץ הצבי זכינו להשתתף

מידי יום שישי הגיעו בשמחה שישה תלמידים 
 .  נבחרים לסדנת כתיבה וירטואלית בחדר המחשבים

סדנא זו ליוותה אותם בתהליכי הכתיבה מתוך יצירת 
 .  קשר עם תלמידים מבתי ספר אחרים

 חברי הסיירת הגיעו לתוצרים מדהימים 
 . פרי עיטם -והכל



 'אמץ מילה' -יום השפה העיברית
ו בחרו לאמץ מילה עברית בה -תלמידי כיתות א

כל כיתה רשמה את המילה . לא נוהגים להשתמש
על בריסטול גדול וחברי הכיתה כתבו מסביב  

ביום השפה  . משפטים עם המילה המאומצת
נציגי הכיתות חשפו בפנינו את המשפטים ואנו 

 .  היינו צריכים לזהות את המילה החדשה
 הפעילות גרמה לסקרנות ועניין רב  

 . והעלתה את השפה העברית על קרנה
 . בנוסף הוקרנו סירטונים וקטעי קריאה



 .חברי מועצת התלמידים לא הסתפקו בכך
תפזורות וחידונים על , הם העביר בכיתות שיעורים שונים ובהם הצגות

 .השפה העיברית
 



כ נערכו משחקי שונים להעשרת השפה ולתחושת  "כמו
 הנאה והפעלת ערוצי למידה שונים



 השתתפות בחידון הספרים המקוון
יצרנו שיתוף  . כבר בתחילת השנה רכשנו את הספרים הנדרשים המשתתפים בחידון

 5-וזו רכשה עבורנו את הספרים ב, פעולה עם הספרייה העירונית המדהימה שלנו
,  הילדים נהנים לקרוא את הספרים וקוראים אותם בשקיקה. עותקים מכל סוג

 ..אפילו ילדים צעירים יותר שאינם משתתפים בחידון לא יכולים להתאפק





 מפגש עם סופר ומשורר בספריית בית הספר



 השתתפות בתחרויות כתיבה ארציות לכלל המגזרים



 ...תם ולא נשלם


