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 תכנית בית ספרית  
 

 הפעילות התקיימה בכמה תחומים. השנה לקחנו כפרויקט בית ספרי את נושא קידום ועידוד קריאה: תכנית העבודה: 

 ילדה שלא מן העולם הזה  –' בכיתות  ה–קריאה מונחית. 

  י המורה בזמן הפסקת האוכל "קריאה סיפור בהמשכים  ע -אוכלים ומספרים. 

 קריאה משותפת להנאה לכל ילדי וצוות בית הספר. 

 (ילדים תורמים ספרים מהבית לטובת העניין . אין הרבה אך מסתדרים עם המעט . ) השאלת ספרים בספריות הכיתתיות 

והפעלה בעקבות הספר  '  ב-' מה לכיתות א'ספריית פיג . 

 מנחשים את נושא , הילדים שואלים שאלות .המורה מקריאה קטע מספר  , המורה מביאה כריכה של ספר או שם ספר  -עידוד קריאה כיתתי
 .נותנים שמות לדמויות , הסיפור 

כולם קוראים ובכל שבוע המחנכות מדווחות על  . משתתפות בפרויקט מ"חנכל תלמידי בהית הספר מכל השכבות כולל כיתות  -קוראים למיליון
 (ספרים לכל תלמיד עד סוף המבצע 13)המבצע הולך יפה ומתקדם לכיוון היעד שניצב בפנינו . מספר הספרים שנקראו בכיתה

נלמד על יוצר ויצירתו לפי שכבות הגיל השונות ' במחצית ב. 

כל המחנכות בכל שכבות הגיל והמורות המקצועיות לשפה ,מנהלת : השותפים לתכנית. 



 ...תמונות מספרות
 

 

 



 קריאה מונחית

 קריאה להנאה

 קוראים למיליון



 ...מסירים חסמים
 (כל בית הספר. )ירדנו לשעת קריאה משותפת 25.1.19ביום שישי •

 .  מורים ואנשי צוות, תלמידים •

הילדים  . הדבר שהותיר עליי רושם במיוחד שגם בעליה לכיתות ילדים המשיכו לקרוא במדרגות ובדרך לכיתה . היה מרגש לראות את כולם קוראים יחדיו•

 .הקריאה המשותפת נתנה לכולם הרגשה של קריאה מתוך רצון ולא חובה . סיפרו שמאוד נהנו ושלא רצו להפסיק לקרוא 

 .סיפרה שתלמיד בכיתתה לא היה מוכן לפתוח ספר ומאותו שיעור הוא קורא ובאותו יום ביקש להמשיך לשבת כדי לקרוא עוד ועוד ' מורה מכיתה א•

 ..  להקריא בכיתה  ולהשאיל ספרים ,הסירה חסמים מילדים שלא רצו לפתוח ספר ובעקבות הקריאה ביקשו לקרוא " אוכלים ומספרים " קריאה במסגרת •

 "  ילדה שלא מן העולם הזה "קראו את הספר ' בנים ובכיתות ה' בכיתה ו•

 .הילדים כל כך נהנו וביקשו בכל פעם להמשיך לקרוא מעבר לזמן שהמורה הקציבה •

 ".אבל הספר הזה שווה...לא סבלתי את זה , אף פעם לא הבנתי מה מהנה בלקרוא ספר : "ילד ששנא לקרוא אמר  למורה •

 

 



מחנכת  )פנינה 
 .מושלם (: בשבתון

מ מחנכת  "מ)תאיר 
יישר כוח (: 'כיתה ד

היה ממש חוויתי 
והשמש חייכה אלינו  

. 

מחנכת כיתה  )מרים 
יישר כוח ענק  ( 'א

על היוזמה זה היה 
ממש חוויתי וכיף 

 .לקרוא יחד 

(:  מ"סייעת חנ)נעמי 
,  רעיון מקסים

 !אליפות 

מזכירת  )גילי 
אהבתי  (: ס"ביה

רעיון מקסים יישר 
 !כוח

(  'מחנכת ד)עינב 
 !יישר כוח, מקסים

(  מ"חנסייעת )איידה 
 .מדהים 

( : מנהלת)מיכל 
תודה לזיוה על  

הובלת פרוייקט 
הקריאה בבית  

 .הספר 

מחנכת כיתה )סימי 
היה כיף רגעים ( : 'ב

 .של נחת 

מורה )רבקה 
רעיון ( לאנגלית

 .מהמם אלופה 

(: 'תלמידה ד)נויה 
למה לא עושים 

שיעור כזה קבוע 
 ?במערכת 

(: ' תלמידה ו)אביה 
אפשר להישאר עוד  

 לקרוא  

( : 'תלמיד ד)ישי 
המורה היה כיף מתי  

עושים את זה עוד 
 .פעם 



 ...לפעמים חלומות מתגשמים

 ה "בשנה הבאה אי
 ,נמשיך בתנופת הקריאה

 .על כל מרכיביה 

 ,  קריאה להנאה
 ,קריאה מונחית

 ,  קריאה בהפסקות
 פעילות בעקבות קריאה 

 .ועוד היד נטויה 

 חשוב לי לקראת השנה הבאה  
 לקבל את ערכת ספרי המצעד 

 להספיק כמה שיותר  נ"עמבזמן 
 עשיה והנאה סביב נושא זה  

נעשה ' בשם ה
 ונצליח 

  בירב – אלגליזיוה 
 צפת


