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 ספרקריאת כרטיסיות בעקבות 
 

 שלום,  ים ולמורות למור 

להציע   יכולים  שהמורים  ביותר  והמשמעותיות  ביותר  הפשוטות  מהפעולות  אחת  היא  ספר  קריאת 

לתלמידים. מעבר לפיתוח אוצר המילים, לחיזוק שטף הקריאה וליצירת אסטרטגיות בהבנת הנקרא,  

 . )בריחה מהמציאות( פיתוח של עולם הדמיון ואסקפיזם ם רגשות, קריאת ספרות יפה מאפשרת שיּו

 

אל מורכבים  נדרשת ש  הבימים  מרחוק,   בהם  מהתלמידים   חשובהוראה  חלק  שעבור  למידה    לזכור 

מומלץ לעודד את התלמידים לבטא רגשות על ידי כתיבה    מנוכרת ומאיימת. לכן עשויה להיות  בצורה זו  

פעילות חווייתית ונעימה לאחר קריאת יצירה ספרותית    .בעקבות קריאת ספר  שילוב אומנויותאמצעות  ב

 בתהליך הלמידה.   הםלסייע  תאשר   , תחושת ביטחון ועידוד ים יכולה להשרות על התלמיד 

 

ניתן לעשות גם ללא אמצעי קצה וניתן להציע אותן לתלמידים לאחר קריאת כל    אלההאת הפעילויות  

שהפעילות תהיה משמעותית עבור התלמידים, כדאי להציע להם    כדי   יצירה ספרותית שיש להם בבית. 

 חבר או מהמורה. ממשוב מבן משפחה זמין, עליה לקבל 

 

ולכיתתכם או לאפשר  ם המוצגות במסמך זה את המתאימות לכ הכרטיסיות אתם מוזמנים לבחור מבין 

 לתלמידים בחירה מבין מגוון האפשרויות. 

 רעיונות נוספים. תוכלו ליצור כרטיסיות עם  

 קריאה מהנה! 

 

 התאמה לגיל הפעילות 
 ב -לכיתות א מנגינה של סיפור

 ב -לכיתות א תיאטרון סיפור 
 ב -אלכיתות  המלצה מרחוק
 ב -אלכיתות  בעקבות מילים

 ב -אלכיתות  דמות מהאגדות
 ו-גלכיתות  שירים אהובים 

 ו-גלכיתות  מבט אל העתיד
 ו-גלכיתות  המלצה על סרט 
 ו-גלכיתות  המלצה על ספר
 ו-גלכיתות  סלפי של סיפור
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 ר עקבות קריאת ספבפעילות 

 רעקבות קריאת ספבפעילות 

ל ִס  ֶׁ  ּפוּריַמְנִגיָנה ש 

ִנְראֵ  ֶׁ ֵקָטה אֹו ִקְצִבית ש  ְ ְנִגיָנה ש  ֲחרוּ מַּ ִס  יתּבַּ ְתִאיָמה לַּ ם מַּ   .ּפוּריָלכֶׁ

ם רֹוְקִדים ְצְמכֶׁ ת עַּ ְלמוּ אֶׁ  .צַּ

ְתפוּ ּבַּ  ַּ ּ ִסְרטֹון ש  ירו ְסּבִ ְרתֶׁ  ְוהַּ חַּ דוּעַּ ּבְ ְנגִ מַּ מַּ  יָנה זֹו.ם ּבְ

ה ִהְרגַּ  ם? מַּ ה ָאְמרוּ ָלכֶׁ תֶׁ מַּ ְ  ם? ש 

 ּפוּריַאְטרֹון ִס ית  

ְמי ם ּבִ ְבתֶׁ ָאהַּ ֶׁ ָחד ש  ע אֶׁ טַּ ֲחרוּ קֶׁ ּ ּבַּ ְמָצעוּת בּ ו אֶׁ ִציגוּ אֹותֹו ּבְ ְיִציָרה ְוהַּ ּ ָחד ּבַּ  .ּבֹותו

יֵ  ר ְלצַּ ָ ְפש  ע אוֹ  ריאֶׁ טַּ קֶׁ מֹוִפיעַּ ּבַּ ֶׁ ה ש  י מַּ ל ּפִ ְפאוָּרה עַּ  .ְלָהִכין תַּ

ָחה ּפָ ְ ֵני ִמש  ְזִמינוּ ּבְ הֹוָפָעה ְוהַּ ְזָמָנה לַּ ְתבוּ הַּ  .ֲחֵבִרים ִלְצּפֹות אוֹ  ּכִ

סו   ִתיָחה אֹו ּבְ ּפְ ע זֶׁה ףּבַּ טַּ קֶׁ ְווָקא ּבְ ם דַּ ְרתֶׁ חַּ דוּעַּ ּבְ ָקָהל מַּ ירוּ לַּ ְסּבִ ָצָגה הַּ הַּ  .הַּ
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 רעקבות קריאת ספבפעילות 

 רעקבות קריאת ספבפעילות 

ָרחֹוקַהְמלָ   ָצה מ 

ִמ  רוּ ּבְ ּפְ ָחה אֹו ְלָחֵבר ְוסַּ ּפָ ְ ן ִמש  רוּ ְלבֶׁ ְ ש  ר יִהְתקַּ ֵספֶׁ ל הַּ ם עַּ ָלכֶׁ ֶׁ ִלים ש 
ם ְקָראתֶׁ ֶׁ  :ש 

o ר ֵספֶׁ ם הַּ ֵ ת)ש  רֶׁ ּכֹותֶׁ  (הַּ
o ְדמוּיֹות  הַּ
o ִס ה ָקָרה ּבַּ  ( ָהֲעִליָלה)ּפוּר ימַּ

ְקִריָאה ְך הַּ ֲהלַּ מַּ ם ּבְ ְתכֶׁ ָ ְרָגש  הַּ פוּ ּבְ ּתְ ה , ש ַּ ִס מַּ ם ּבַּ ְבתֶׁ ה לֹאיֲאהַּ  .ּפוּר וּמַּ

ְמִליִצים ִלְקר ם מַּ תֶׁ דוּעַּ אַּ ירוּ מַּ ְסּבִ רו  הַּ ֵספֶׁ ת הַּ  .א אֶׁ

ִעְקבֹות ִמ   ִליםיּבְ

ֵתי ִמ  ְ ֲחרוּ ש  ףיּבַּ ל דַּ ֲעִתיקוּ אֹוָתן עַּ ְיִציָרה ְוהַּ ם ּבַּ ְרתֶׁ לֹא ִהּכַּ ֶׁ  . ִלים ש 

ה ּפֵ  ִאם הוּא יֹוֵדעַּ מַּ ֲאלוּ אֹותֹו הַּ ַּ ָחה ְוש  ּפָ ְ ן ִמש  רוּ ְלָחֵבר אֹו ְלבֶׁ ְ ש  רוּש  יִהְתקַּ
ִמ   . ִליםיהַּ

יְ  ְתבוּ אֹו צַּ ת ּפֵ יּכִ ִמ ירוּ אֶׁ ן . ִליםירוּש  הַּ ָלהֶׁ ֶׁ ָמעוּת ש  ְ ש  מַּ ת הַּ תוְּכלוּ ִליצֹור אֶׁ
ִליָנה אֹו חו   ְסטֶׁ לַּ  .ְמֵרי ְיִציָרה ֲאֵחִריםִמּפְ
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ָהַאָגדֹות  ְדמוּת מ 

ם ְקָראתֶׁ ֶׁ ר ש  ֵספֶׁ ֲחרוּ ְדמוּת ֵמהַּ  .ּבַּ

ָגדֹות  ת ִמִסְפֵרי ָהאַּ רֶׁ ל ְדמוּת מוּּכֶׁ בוּ עַּ ְ ְסָרִטיםִחש   .וֵּמהַּ

סֵ יִמתֹוְך הֶׁ  ְדמוּת ֵמהַּ ם ִעם הַּ רוְּתכֶׁ םּכֵ ְקָראתֶׁ ֶׁ ר ש  ָגדֹות , פֶׁ ִעם ֵאיזֹו ְדמוּת ֵמָהאַּ
ֵגש  יִהיא ָהְייָתה רֹוָצה ְלִה   ?ּפָ

ִמ  זֶׁה ּבְ ּכָ ֶׁ ֲארוּ ִמְפָגש  ש  ִציוּר, ִליםיתַּ קֹוִמיְקס אֹו ּבְ  .ּבְ

ל ְדמוּת ל ּכָ ֶׁ ְתגוָּבה ש  ה ִתְהיֶׁה הַּ ל ? מַּ ּ עַּ ה ְיש ֹוֲחחו ה יֲַּעש וּ יְַּחָדיו? מַּ  ?מַּ

יְ  ת הַּ ְלמוּ אֶׁ מֹוָרהצַּ ְלחוּ לַּ ִ  .ִציָרה ְוש 

 רעקבות קריאת ספבפעילות 

 רעקבות קריאת ספבפעילות 

יִרים ֲאהוִּבים ִ  ש 

ם ְקָראתֶׁ ֶׁ ר ש  ֵספֶׁ ֲחרוּ ְדמוּת ֵמהַּ  .ּבַּ

ם עִ יִמּתֹוְך הֶׁ  רוְּתכֶׁ יהָ , ָמהיּכֵ יִרים ָהֲאהוִּבים ָעלֶׁ ִ ש  ה ִיְהיוּ הַּ  ? מַּ

ל ֲחִמ  ֶׁ ף ש  צֶׁ יִריםיָהִכינוּ רֶׁ ִ ה ש  ָ  .ש 

ְדמוּת  הַּ ֶׁ יִרים ש  ִ ש  ת הַּ ִציִגים אֶׁ מַּ ְדיֹו הַּ ְדָרֵני רַּ ַּ ש  ם ּכְ ְצְמכֶׁ ת עַּ ְקִליטוּ אֶׁ הַּ
מֹועַּ  ְ ת ִלש  בֶׁ ָחד . אֹוהֶׁ ל אֶׁ דוּעַּ ִנְבָחר ּכָ ֹוְמִעים מַּ ש  ל הַּ ירוּ ִלְקהַּ ְסּבִ הַּ

יִרים ִ ש  ִמ . ֵמהַּ ְנִגינָ , ִליםיִהְתיַּיֲחסוּ לַּ מַּ ָמִרים, הלַּ זַּ ִסְגנֹון, לַּ ְתקוָּפה ְועֹוד, לַּ   .לַּ

מֹוָרה ְלחוּ לַּ ִ ְקָלָטה ש  הַּ ת הַּ  .אֶׁ
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ָעִתיד ל הֶׁ ט אֶׁ  ַמּבָ

ם ְקָראתֶׁ ֶׁ ר ש  ֵספֶׁ ד אֹו יְַּלָדה ְצִעיִרים ֵמהַּ ל יֶׁלֶׁ ֶׁ ֲחרוּ ְדמוּת ש   .ּבַּ

ִמ  ֲארוּ ּבְ ִפי יתַּ ם ּכְ ְרתֶׁ חַּ ּבְ ֶׁ ְדמוּת ש  ת הַּ ִציוּר אֶׁ ָעִתידִלים אֹו ּבְ ִהיא ִתְהיֶׁה ּבְ ֶׁ  :ש 

oת קֶׁ ה ִהיא עֹוסֶׁ מַּ ָלה? ּבְ ֶׁ יִבים ש  ְחּבִ תַּ ה הַּ  ?מַּ
oְחָתה ּפַּ ְ ָאה וִּמ יְלִמי נִ ? ֵאיְך ִנְרֵאית ִמש  יהָ י ש ְ  ?ֵהם ְיָלדֶׁ
oיָה ד? ֵאיפֹה ִהיא חַּ ְחמַּ יַּית מַּ ִאם יֵש  ָלה חַּ ָלה ?הַּ ֶׁ ִית ש  ּבַּ ה הַּ ד ִנְראֶׁ יצַּ  ?ּכֵ

יְ  ִגְזרוּ ְתמוּנֹות ֵמִעיתֹוִנים ְדמוּתיאֹו צַּ ת הַּ  .רוּ אֶׁ

מֹוָרה ְלחוּ לַּ ִ ְיִציָרה ְוש  ת הַּ ְלמוּ אֶׁ  .צַּ

 

ט רֶׁ  ַהְמָלָצה ַעל סֶׁ

ם ְקָראתֶׁ ֶׁ ר ש  ֵספֶׁ ֲחרוּ ְדמוּת ֵמהַּ  .ּבַּ

ם עִ יִמתֹוְך הֶׁ  רוְּתכֶׁ ט קֹוְלנ ,ָמהיּכֵ רֶׁ ְמִליִצים ָלה ִלְראֹותהֲ עַּ ו  ֵאיזֶׁה סֶׁ ם מַּ  ?ִייתֶׁ

אי ָלה  דַּ ם ּכְ ְעְתכֶׁ דוּעַּ ְלדַּ ט וּמַּ רֶׁ סֶׁ ל הַּ רוּ ָלה עַּ ּפְ ְתבוּ ָלה ִמְכָתב ָקָצר ְוסַּ ּכִ

 .ְלְצּפֹות ּבוֹ 

מֹוָרה ם אֹו לַּ יָתְתכֶׁ ֵני ּכִ ָחד ִמּבְ ִמְכָתב ְלאֶׁ ת הַּ ְלחוּ אֶׁ ִ  .ש 

 

 ר עקבות קריאת ספבפעילות 

 ר עקבות קריאת ספבפעילות 
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ר פֶׁ  ַהְמָלָצה ַעל ס 

ם ְקָראתֶׁ ֶׁ ר ש  ֵספֶׁ ֲחרוּ ְדמוּת ֵמהַּ  .ּבַּ

ם עִ יִמּתֹוְך הֶׁ  רוְּתכֶׁ ר  ,ָמהיּכֵ ְמִליִצים ָלה הֲ ֵאיזֶׁה ֵספֶׁ ם מַּ  א?רו  ְק לְ ִייתֶׁ

אי ָלה ִלְקר דַּ ם ּכְ ְעְתכֶׁ דוּעַּ ְלדַּ ר וּמַּ ֵספֶׁ ל הַּ רוּ ָלה עַּ ּפְ ְתבוּ ָלה ִמְכָתב ָקָצר ְוסַּ א ו  ּכִ

 .אֹותוֹ 

מֹוָרה ְלחוּ לַּ ִ ם קֹוְרִאים ְוש  ְצְמכֶׁ ת עַּ ְלמוּ אֶׁ  .צַּ

  

ל ִס  ֶׁ ְלִפי ש   ּפוּריסֶׁ

ם ְקָראתֶׁ ֶׁ ר ש  ֵספֶׁ ֲחרוּ ְדמוּת ֵמהַּ  .ּבַּ

ם עִ יִמּתֹוְך הֶׁ  רוְּתכֶׁ יֹום ,ָמהיּכֵ יֵי הַּ חַּ ת ּבְ ֶׁ ש  ּבֶׁ ד ִהיא ִמְתלַּ יצַּ ם ּכֵ ְצְמכֶׁ ֲארוּ ְלעַּ  . יֹום-ּתַּ

ים אֹוָתם ִ ם לֹוְבש  ְצְמכֶׁ ת עַּ ְלמוּ אֶׁ ְתִאיִמים ְוצַּ ָגִדים וֲַּאִביָזִרים מַּ  . ִמְצאוּ ּבְ

יָתה ּכִ ל הַּ ֶׁ ּפ ש  וֹואְטְסאַּ ת הַּ ְקבוּצַּ ְלחוּ ּבִ ִ ֲחֵבִרים לְ . ש  וּ ֵמהַּ ְקש  ת ּבַּ נַּסֹות וְּלזַּהֹות אֶׁ

ם ָלכֶׁ ֶׁ ְדמוּת ש   .הַּ
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