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את ארבעת  אנו מקדמים ומטפחים , במסגרת החינוך הלשוני בבית ספרנו
  : אופני השפה

 .מרכזייםהאזנה ודיבור כיעדים , כתיבה, קריאה

יוכלו להשתמש  הלשוני בבית ספרנו מכוון לכך שכל תלמיד ותלמידה החינוך 
 .לתחומי העניין שלהםבהתאם בשפה 

וחווייתיות הנעשות  בפעילויות מגוונות באים לידי ביטוי  טיפוח יעדים אלו 
בהפסקות  , בכיתות,  הספרבית בספריית , במסגרת הלמידה בכיתה

 .ובספרייה העירונית



 כיתות ו -אל הדרשהמסע' 

מצטיין כיתתי -תחרויות קריאה 

תחרות כתיבת סיפורים קצרים 

סביבות למידה המקדמות סוגי כתיבה 

 ימי שיא, בעבריתיום הפנינג 

מגווניםתלמידים ותלמידות נואמים בנושאים  -הנואם הצעיר 

שוק ספרים 

הפסקות פעילות סביב שפה 

רכישת השפה בהנאה 

 יריד הספרים העירוני 

 



 

ס יש נגישות להשאלת ספרים לתלמידים בספרייה הבית ספרית "בביה
י מחנכת הכיתה שמקיימת מעקב "הספרייה מנוהלת ע. ובספרייה הכיתתית

 .פרת את הקורא המתמיד'ומידי חודש מציינת ומצ

 י מחנכת "קריאה מודרכת ע: לספרי המצעד באופנים שוניםנחשפים התלמידים
כריכה חדשה עריכה של , לספרי הקריאה וספרי המצעדכתיבת המלצה הכיתה 

על טיפוח הספרייה ועידוד  בדגש.הספריםסביב לספר ופעילויות מגוונות 
 .קריאה

יח קריאה משותפת ש, קריאה קולית, הקניית מיומנויות: מפגשים במליאה
 בימת נואמים , שיח דבור, עמיתים

 סופריםמפגשים עם 

 לעידוד הקריאה ספרייםמבצעים בית. 

 החלפת ספרים ופעילות בספרייה -מידי שבוע לספרייה העירוניתיציאה . 

 



 

ועוד פעילויות מגוונות  , תקציר  לספרי הקריאה וספרי המצעד, יומני קריאה, כתיבת המלצה
 .סביב הספרים והצגתם בפני הכיתה

פעילויות כיתתיות יצירתיות סביב ספרים ובשיתוף הורי התלמידים. 

תפזורת, משחק זיכרון, בינגו -הכנת משחקים שונים בעקבות קריאה... 

 קבלת טקסט שבועי לתרגול שטף קריאה ודף החתמות להורים למעקב   –מעקבי קריאה
 .והתמדה

בנוסף( מה'ספרי פיג כ"בדר)ועורכים פעילויות סביב ספר ' ב-'ילדים בוגרים חונכים שכבות א ,
תלמידים מהכיתות הגבוהות ממליצים ועוזרים לתלמידים מהכיתות הנמוכות בבחירת ספרים  

 .והקראת ספרים בזמן ההפסקה

מפגש עם הורים ופעילות כתיבה ויצירה בעקבות הספר בכל  . 'ב –' מה לילדי א'ספריית פיג
 .שכבה

 כתיבת שאלות לסופר, למידה על הסופר ועל ספריו: טרום מפגש -מפגשים עם סופרים. 

 

 

 

 



ניבים  , בבית ספרנו התקיים יום שיא בשפה בנושא אחדות
למדו על משמעות הניב והביטוי  בכיתה התלמידים  .וביטויים

 .ונחשפו לניבים וביטויים שונים ומגוונים בדרך חווייתית ומהנה

 .'לבית אביהבכור 'הצגה בעקבות הספר  ערכו' כיתות ו
 



 .בכיתות עסקו בקורות חייו של אליעזר בן יהודה
 מצגת עם מידע על חייו מלווה בשיר והוצגה במסך הכניסההוכנה 

 .בבית הספר
 :פעילויות שונות בכיתותנערכו 

 .בולים בעקבות הבול של אליעזר בן יהודה+ הכנת תעודת זהות  
 .משחק מילים המורכב ממילים שהמציא אליעזר בן יהודה• 
 .הוקרנו סרטונים בכיתות• 
 לשוןחידון בנושא פתגמים ומטבעות • 



כתיבת סיפורים והכנת  
 כריכה אישית

 לשכבות הנמוכות ביהסי בוגרי "קריאת סיפור ע

את  " תיאטרון בובות"בממחיזים ' דכיתה 
 ג -'הסיפור הדייג ודג הזהב לתלמידי כיתות א

 סדנת עיצוב בלונים -'רון והבלון האדום'



דוכן  -'העדי של עדי'
 יצירת תכשיטים

דוכן להעפת   -נער העפיפונים
 עפיפונים

 -דוכני מזון בעקבות ספרים

 ' האריה שאהב תות' 'נמר שטיח'

 ' מיץ פטל' ' אדון שוקו'

 ' דג הזהב'





ההורים הוזמנו לצפות  . מות הייתה בשיתוף הורי הילדים'לספריית פיגהפתיחה  -'ב-'מה א'ספריית פיג
.                                                                    הספרים ולאחר מכן התקיימה פעילות הורים וילדיםבילדים שהציגו את 

 .הסיפורהקריאו לילדים את ההורים . הכינו קריאת שמע על המיטה כפעילות יצירההתלמידים 
   



 

הכינו הצגה ' תלמידי כיתות ו -'צפוף'מות ופעילות סביב ספר 'פיגמסיבת 
איזהו העשיר השמח  " -והעבירו שיעור במסר הנלמד' לתלמידי כיתות ב

 "  בחלקו



 .  העירונייריד הספר בקרית מלאכי התקיים 
 .  בתי הספר והוריהם היו מוזמניםכל תלמידי 

דוכני ספרים פעילויות בעקבות ספרי קריאה וכן התקיימה שם מכירת ספרי קריאה  ביריד היו 
 .  במחירים אטרקטיביים על מנת לעודד את ההורים לרכוש ספרי קריאה לילדים

.                                                                של תיאטרון אגדה" דרך המשלים" הפעילות הילדים נהנו מהצגה בסוף 
 .מאוד נהנו מחוויית קריאה ואנחנו המורים הרווחנו חשיפה מהנה לתרבות הקריאההתלמידים 





 
                                                                                                                      .  לעסוק בספרי מעשיות ' כיתות גבחרנו בשכבת 

                                                                   .                                                                                                                            הערכים מתוך הסיפוריםלימוד זו שירתה את תגבור הקריאה בשטף ואת פעילות 
מחנכת בחרה ספר מעשיות ובשיעורים הפרטניים בקבוצות של חמישה תלמידים קראנו ביחד את הסיפורים כל 

 :שוניםבאופנים 
 .המורהקולית של קריאה 
 .דמומה כתרגול שטף הקריאהקריאה 
 .בזוגותקריאה 

 .לאחר הקריאה נערכה פעילות



 



 



 

 





 -במשימות כתיבה בתחנות בנושאים שונים' תלמידי כיתה ה
 .של ניצולי שואה תיעודיםקריאת * 
 . קריאת קטעים מיומנה האישי של אנה פרנק* 
   .מידעיטקסט * 
 . ציר זמן* 

 



 

 

 



 





 





 

 .המרציםי מיטב "התלמידים נחשפים למגוון נושאים עהינה פעילות בה וועד הנואם הצעיר  פרוייקט
 .כדי לימוד בשימוש במימיקה נכונהגבוה ובמשלב מדעי  תוך לשוני ולהסביר במשלב התלמידים מתחילים להרצות  

 .ולהעשיר את אוצר המילים שלהםזהו מפגן של ביטחון רב והזדמנות לצמוח לתלמיד 




