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תיעוד תהליך בית ספרי המעודד  

 .קריאה לשם הנאה

 ד"בס



 פרטי בית הספר  

 "רבי עקיבא" ד"חמ: שם בית הספר•

 אור עקיבא : ישוב•

 ארז קהלני  : מנהל•

 מן  'דליה תורג: רכזת שפה •

 חיפה: מחוז•



 תכנית בית ספרית  
                    .  שנה נבנית תכנית עבודה לעידוד קריאהומידי  חרט על דגלו את החשיבות הרבה בקריאת ספרים " רבי עקיבא"בית ספר 

                     הקניית הרגלי קריאה לתלמידים  לצד הקריאה בהנאה טיפוח , התלמידיםמודעות רבה יותר לקריאת ספרים בקרב ישנה 

קריאת ספרות יפה תורמת רבות להתפתחות אוריינית ולכישורים הלשוניים  . של קהילות קוראות כחלק מתרבות בית הספרוטיפוח 

 .ואכן נמצא קשר בין כמות הקריאה להישגי התלמידים. של הקורא

 .  ' ו -'שיעורי עידוד קריאה מעוגנים במערכת השעות בכל הכיתות א –ס "הפעלת ספריית ביה•

 .השאלת ספרי קריאה מהספריה הבית ספרית •

 קריאה בחברותות  , דקות  5קריאה דמומה יום יומית של , קריאה בהמשכים: הטמעת הרגלי קריאה במסגרת יום הלימודים •

 הספריה פתוחה פעמיים בשבוע בהפסקות  •

 :הצטרפות לתוכניות המנגישות ספרי קריאה •

 (  שנה שלישית ) ' ב-'לכיתות א" מה'ספריית פיג"•

 (  שנה שניה)' ד-'לכיתות ג" שמחת הקריאה"•

 



 עידוד ודרבון הילדים לקריאת ספרים –" קוראים למיליון"הצטרפות למיזם •

 רישום הספרים שהתלמידים קראו    –טבלת מעקב •

 הנפקת תעודות לתלמידים שקראו מספר גדול של ספרים  •

 לכלל תלמידי בית הספר -הנפקת סימניות לספרי הקריאה•

                                          ,ספריםבעלי מוטיבציה לקריאת נבחרת תלמידים הקמת  –" נאמני קריאה"•
.                 את כמות הספרים ומסכמיםעוקבים אחרי הילדים שקוראים , בכיתות ומעודדים לקריאה העוברים 

                                                                 חדשים שנרכשו לספריהועל ספרים , שקראועל ספרים ממליצים הקריאה נאמני 
'  המחזות וכו , ספרונים, סימניההכנת : כמופעילויות עם התלמידים הקשורים לספרים  מכינים הקריאה נאמני 

 מחקר על הרגלי הקריאה האישיים שלהם ושל חבריהם בהמשך יוכלו נאמני הקריאה להכין 

 . בוגרים חונכים צעירים וקוראים יחד בהפסקות  –פעילות הפסקות •

נרכשו ספרי קריאה של הסופרות מבעוד מועד                                          –ס "מפגשי סופרים בספריית ביה•
 .התלמידים קראו את הספרים והכינו יומני קריאה ושאלות לסופרות

 וילדי החינוך המיוחד' ב -'אלתלמידי כיתות  –ציפי שחרור מפגש הסופרת     •

 ' ו -'גלתלמידי  רוטנרהסופרת ליאת מפגש     •

 



 עבודה דיפרנציאלית במרחבי השיתופי

 קריאה מונחית-שמחת הקריאה

 הענקת תעודת מלך הקריאה

 מרכז למידה

 שיעור עידוד קריאה
 משחקים דידקטיים -שבוע השפה העברית

 מרחב למידה חוץ כיתתי



 ציפי שחרור -מפגש סופרת

 רוטנרליאת  -מפגש סופרת

 ספריה פעילה

 לוחות מספרים

 נאמני קריאה בפעולה

 אוריינית -פעילות גנים

 יומני קריאה

 מות'ספריית פיג

 יום ההפיכה  בנושא ספרות ילדים

 לובש חג-כל ספר



 סימניות

 מדליית נאמני קריאה



 רפלקציה  
 ('א-ו' לתלמידות בכתות ג אמא, הומינררחלי " )ממליצים לתלמידים על ספרים, כמה גדול לראות את נאמני הקריאה"•

 הסיםורומחכות להמשך , הבנות מצפות לשיעור, מורגשת בכיתה החוויה, ישנה אוירה נהדרת של עידוד הקריאה•

 ('מחנכת ד, מלי בן עטר" )ישנה חגיגה אמיתית•

,                                             תחושת עשייה מבורכת איתהחייבת לומר שהתגייסות ההורים למטרה של עידוד הקריאה מביאה "•
 ('מחנכת ג, קלינגראורלי )ההורים מדווחים שהילדים קוראים יותר ספרים בבית ומבקשים להספיק כמה שיותר ספרים 

 (קוטאי'ציסמדר ..." )קוראים את הארי פוטר בהפסקות' לא תאמינו ילדי בכיתה ג. אצלי בכיתה ילדים מנצלים כל רגע לקריאה"•

                                                                                                       .  "                                                      כדי שיוכלו להחליף ספרים ולקרא, הילדים בהפסקות רודפים אחריי שאפתח את הספרייה"•
 (סייעת כח עזר בסיפריה, מרוואניחיה )

 ('תלמידת ו, בי'חג יסכה)מחכה לכל מפגש , אני מרגישה שזוהי שליחות אמיתית, אני כל כך שמחה להיות בנבחרת נאמני קריאה•

 ('כיתה ג, ניב הבהיל" )והפכתי לקורא יום יומי, התחלתי לקרוא, בעקבות ההמלצה של נאמני הקריאה•

 (שירה היועצת. " )נגעו ממש בלב הילדים וכבשו את לבם, המפגשים היו מרתקים•

 (סופרת, רוטנרליאת " )יישר כח גדול על הארגון והסדר המופתי , קראו את הספרים וגילו עניין, ניכר כי הילדים הגיעו מוכנים למפגשים"•

,                                                        העידוד לכך בבית הספר, היא התרגול הטוב ביותר לשיפור ההישגים בתחום השפה, קריאת ספרים"•
 (מנהל בית הספר, ארז קהלני!." )יישר כח, העלה את התוצאות באופן ישיר



 להמשךבתכנון 
 :שדרג את הפעילויות ברמה אחת מעלהנ

 נשתף את קהילת ההורים ונרתום אותם יותר לפעילויות עידוד הקריאה בבית הספר•

 .הורים ימליצו על ספרים שקראו בילדותם לתלמידים•

 .הורים מתנדבים יכינו פעילויות לעידוד הקריאה בכתות•

 .כמעוגן במערכת השעות, משכבות הגיל הגבוהות לשכבות הגיל הנמוכות -חונכות תלמידים•

תלמידים מתנדבים ישמשו כשליחי בית הספר לקריאת ספורים לילדים צעירים   -התנדבות בקהילה•
 .בספרייה הציבורית

 מתאימה תוכניתובניית  לוגסישיתוף בלמידה לצד מורה למדעים אריק  -שילוב מדע בספרות ילדים•

 .מפגשי נאמני קריאה יהיו סדורים במערכת בתדירות גבוהה יותר•

 .נראות של העשייה המבורכת בקהל כל באי בית הספר•

 


