
תכנית בית ספרית  

לעידוד קריאה וכתיבה  

שילוב הספרים בתהליכי הוראה ולמידה

ת"בית החינוך נצח ישראל פ: ס"ביה

זר  רוית: מנהלת

בריימןברוריה : רכזת שפה 



בכל כיתה ספריה כיתתית  .

 דקות ביום20התלמידים קוראים  .

הורה  \מתבצע מעקב קריאה יומי בחתימת מורה

ס ומחליפה ספר "פעמיים בשבוע בשעה צבועה במערכת כל כיתה הולכת לספריית ביה

.  י הספרנית "ע

המטלה מתויקת בקלסר ספריה. הכיתה מבצעת מטלה בעקבות קריאה בספריה.

תלמידים קוראים בזמן האוכל 

שגרות בקריאה



"הקורא המתמיד"מבצע 

בקריאה מקבלים מתמידים בחודש תלמידים פעם •

.י הספרנית יפעת"עהצטיינות בקריאה תעודת 



'ג-'ביום הולדת של תלמידי כיתות א
הורה  מספר סיפור לתלמידים . הילדים חוגגים בצורה ייחודית

. בעקבות קריאהחוויתיתומעביר פעילות 
פירות טריים  ..לקינוח 



שילוב הקהילה  –' סבתא מספרת בכיתות א



מקריאים ' ילדי כיתה ב-בוגר מספר

'סיפור לילדי א





הכנת משחקים –'  ו-'הערכה חלופית ג

תהליך  –בעקבות ספר ממצעד הספרים  
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תוצרים  -הערכה חלופית  

משחקים יחד' ו',ה', ילדי כיתות ג

במשחקים שהכינו על ספרים  



'  עם כיתה ו' שיתופי פעולה של כיתה ג

בקריאה ובכתיבה 



ימבה"קט–מסע אל הפרשה 

שבוע.פמעבירות  מדי שבוע דרשה של ' תלמידות כיתה ו•

.' תלמידי כיתה ג-והקהל

.הן מעבירות משחק ומחלקות כיבוד , לאחר מכן•



כותבים סיפורים  ' ו–' כיתות ג

90תלמידים כותבים סיפור אישי!

עם כתיבה תהליכית ולאחריה מתקיימות חגיגות כתיבהה

.הורים

יצירת ספר כיתתי בכיתה ד'

 השתתפות וזכיה בתחרות מרוץ הצבי



TED

נואמים באנגלית



עידוד קריאה באנגלית  

האנגלית מקריאות  דוברות " מסע"מדי שבוע מתנדבות •

.ה -סיפור באנגלית לכיתות ג

מציגים  , משוחחים על הספר, אוצר מילים חדשלומדים •

.נבחריםומדקלמים קטעים 

.  הפנינג באנגלית מסכם בנושא ספרות ילדים באנגליתיום •



מפגש עם סופר אורח



סיירת ספריה

מועד רלוונטי  והעברת  \הקראת סיפור לפי ערך החודש

.  י סיירת ספריה"והגנים ע' פעילות לתלמידי כיתות א



'  שילוב אמנות וקריאה בכיתה ד

שיעור אומנות  יצרו  במהלך -מידעייםבעקבות טקסטים 

ביחד הבינו את  למדו , י"אעם ציפורי -התלמידים בול

בחרו את סוג  . המאפיינים של הבול  ושל הציפורים 

.י"עם ציור של ציפור אבול הציפור ויצרו 



מוזיקה וקריאה, אמנות

.אומנות ומוזיקה, שירי ארץ ישראל בשילוב שפה•

יתחלקו , התלמידים יקבלו רשימת שירי ארץ ישראל•

-לקבוצות ויבחרו שיר שאותו הם רוצים ללמוד ולחקור

.בעזרת דף מנחה

לאחר הלימוד של השיר התלמידים יביעו אותו ביצירת  •

לאומנות וילמדו לשיר יעל המורה בעזרת המורה -אומנות

.אותו בשיעור מוזיקה



שילוב תקשוב בעידוד קריאה

.במחברת דיגיטלית

במסגרת שיעורי מדעיםמידעייםמיזוג טקסטים •

חיפוש במאגרי מידע•

אורי אורבך-חקר•

שיעור מקוון של כתיבת סיפורי  –אקדמיה ברשת •

שנה למדינה ולאחריה הכנת  70קומיקס  בנושא 

Toondooקומיקס בתוכנת  





למדינה70בנושא  –חקר 

:יערכו משימה חקרנית בתחומים הבאים' ו-'כיתות ג

שירי ארץ ישראל-'ג

אתרים בארץ  -'ד

תפילות הקשורות לארץ-'ה

אתרים מקודשים בארץ-'ו

.  ד"החמהתוצרים יוצגו בשבוע -הערכה חלופית


