
 בית ספר  

 ים קרית"בראשית"      

 עדנה חמו: מנהלת
 

 קורשנירה : רכזת
 

 דלסוזנאוה : מדריכה
 

 ד"בס



 עידוד הקריאה
 במסדרון בית הספר הוקמה פינה נעימה ומזמינה•

 .  לקריאת ספרים במהלך ההפסקות ובימי גשם  •

 ,הפינה מכילה כונניות עם ספרים 
 .ספסלים ושולחנות לקריאה מהנה, כיסאות  



 ,  קריאת בוקר
 ....כל יום,  כך פותחים את היום



 :עם הסופרת סיפריתפעילות בית 
                                 

   גבייאו מדהניטובה                              
                                      



 
 ,לכלל התלמידים, כדי לתת מענה מיטבי 

 ,ס"את משאבי ביה איגמנו
 ,גילאיות-ויצרנו קבוצות למידה רב

 .על פי צרכי התלמידים
 .'דו ' ג-'בהתוכנית פועלת בשכבות 

 :כגון
לעולים   -קבוצת רכישת השפה וקריאה

 .החדשים
קבוצת הקנית קריאה. 
קבוצת ביסוס הקריאה והבנת הנקרא. 
קבוצת ילדי שילוב. 

היוזמה מקדמת את אוכלוסיית בית הספר  
 .בשפה אמיתיתלהתקדמות 



 
הוראה דיפרנציאלית בכתות   

 דלסוזנאווה –בהנחיית מדריכה מחוזית 





,                                             חלק משיעורי השפה
 מתקיימים  

 בספריה העירונית



 חודש השפה העברית



 ...  ובעקבות

קירות פעילים   

עם פתגמים 

ואוצר לשוני 

של האקדמיה 

במרחב  

הלימודי בבית 

 הספר



" הקהל"יזמה יחד עם מועצת , ניזריהמחנכת גילה 
 .  סיפריתהספרייה הבית  ואירגוןאת שיפוץ 

 .הם דאגו שתהיה אסתטית ומזמינה

 אחרי
 לפני

 סיפריתבית  הספריהשיפוץ 



 "קוראים למיליון"
   

מידי שבוע המחנכות מעדכנות את                                    •
הרכזת נירה כמה ספרים קראו בכל  

 (  כיתה

הרכזת סימנה במד הכיתתי בפינה •
.                                                  הבית ספרית

בנוסף ספרנו כמה ספרים קראו כלל  
 .  התלמידים בבית הספר

שבו , לכל תלמיד היה כרטיס אישי  
המחנכת סימנה בניקוב את  מספר  

 .הספרים שקרא

 

 " בראשית"הפינה הבית ספרית ב 

...                                                     גרגירים 500הכיתות שהגיעו ל
(                                       מומלץ-הקול בראש)זכו לצפות הסרט 

.                                                                             ובנוסף פיצה ופופקורן
 .הילדים היו מאושרים



 ,הכיתות שזכו צפו בסרט 
 אכלו פיצה ופופקורן

 

כל כיתה קיבלה צינורית שקופה על מעמד  

 .וכרטיסיות קריאה אישיות לתלמידים

 .המשימה הייתה לקרא כמה שיותר ספרים

( המותאם לרמתו )כל תלמיד שקרא ספר  

הקראת   –דיווח על תוכן הספר בדרך שבחר 

תיאור  דמות / כתיבת המלצה / קטע שאהב

זכה להכניס לתוך    -שאליה התחבר 

.                                גרגירי פופקורן 10" מבחנה"ה

גרגירים ואז   500היעד הכיתתי היה להגיע ל

 .פופקורן ופיצה, לזכות בסרט 



 ...אנחנו ממשיכים עם תמריץ חדש לקרוא



 "....קוראים למיליון"רפלקציה ל

הקצו זמן לקריאה  ,עודדו את הילדים לקרוא  –כל המורים שיתפו פעולה •
 .כל בוקר ודיווחו כמה ספרים קראו בכל שבוע

 !?הם לא מפסיקים לקרוא, מה עשיתם עם הילדים : " ההורים שאלו •

מספר התלמידים בבית  . ספרים 587קראו לתשומת הלב התלמידים •
 !כמות הספרים שנקראו מרשימה בהחלט, 110הספר הוא 

חשוב לציין שרבים מהתלמידים הם עולים חדשים מאתיופיה ומרוסיה  •
 .וחלקם נמצאים בארץ חודשים בודדים




