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 תכנית בית ספרית
 
  

 הקריאה בבית ספר  קידום 

בכל הכתות התלמידים    –הקצאת זמנים קבועים לקריאה בהנאה .1•
 .בבקריםדק  15יקראו 

 .הקמה ושימוש בספריות כיתתיות בכל כיתה. 2•

 .שימוש בספריה הבית ספרית ובחדר החם לקריאת ספרים להנאה. 3•

יחלקו  הספרניות –אחת לשבוע בכל כתה יחליפו התלמידים ספר . 4•
 .לתלמידים המצטיינים בקריאהתעודות 

תלמידים שיתמידו בקריאת ספרים יקבלו שוברים לקנות ספרים ביריד  . 5•
 .ספרים שיתקיים לקראת חג פסח

 .מפגש עם סופר. 6•

 



א ובכך יעלו את  סיפורים לתלמידי כיתה יקריאו תלמידים המתקשים בקריאה .7•
 .דימויים העצמי וירגישו שהם מצליחים

 .המורים ונציגים מהרשות ימליצו על ספרים , התלמידים -הצעירהסופר .8•

התלמידים שקיבלו שוברים יוכלו לקנות ספרים   -שוק קח ותן לפני חג הפסח. 9•
 .להחליף עם חבריהם( /משומשים)

התלמידים יקבלו טקסט שבועי ויצטרכו לקרוא אותו מספר פעמים ולהחזירו  . 10•
 (ויקבלו שובר.)חתום בידי ההורים

 .והדיוקלתלמידים המתקשים יהיה קלסר אישי לשיפור השטף . 11•

 .לשיפור שטף ודיוק בקריאה" שטף קריאה"התלמידים יעבדו בתוכנת •

 .כל חודש יתקיים מעקב בקריאה•

כל  . תחרות בין הכיתות התקייימה. ספריעידוד קריאה בית  -קוראים למיליון. 12•
 .שבועיים הכיתה הזוכה שקראה מספר רב של ספרים זכו בסרט ופופקורן
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 רפלקציה

 .השנה התלמידים בכיתתי מתחילים את הבוקר בקריאה בהנאה"

הקריאה הדמומה בבוקר  מחבבת את הקריאה על התלמידים ומעשירה את אוצר המילים שלהם  

 .וחושפת אותם למושגים חדשים

 .אחת לשבוע התלמידים מתכנסים מסביב לשולחן ערוך ומקבלים קפה ומאפה במהלך הקריאה

 ."הקריאה עוזרת לילדים לקרוא מדויק ובשטף

 ('מחנכת ב,רונית )•

אחרי , הקריאה בבוקר עוזרת לי לקרוא יותר טוב ובשעת הסיפור עם המתנדבת כיף לנו לשמוע סיפורים"

 .הסיפור אנחנו מציירים דברים שקשורים לסיפור

 ('כיתה ב, סתיו . )אילנה מביאה לנו פרסים והפתעות ואנחנו אוהבים אותה מאד -המתנדבת 



 בתכנון להמשך

 .קריאה בהנאה בבקרים  -המשך•

 .המשך עבודה על שטף קריאה עם תלמידים שמתקשים בקריאה•

'  יקריאו לתלמידי כיתה א' תלמידי כיתה ו, שעת קריאה  -בתכנון•
 .סיפורים

 .הוספת מתנדבים לשעת סיפור בכיתות נוספות•

 


