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כרטיסיות בעקבות קריאת ספר
למורים ולמורות שלום,
קריאת ספר היא אחת מהפעולות הפשוטות ביותר והמשמעותיות ביותר שהמורים יכולים להציע
לתלמידים .מעבר לפיתוח אוצר המילים ,לחיזוק שטף הקריאה וליצירת אסטרטגיות בהבנת הנקרא,
קריאת ספרות יפה מאפשרת שיּום רגשות ,פיתוח של עולם הדמיון ואסקפיזם (בריחה מהמציאות).
בימים מורכבים אלה שבהם נדרשת הוראה מרחוק ,חשוב לזכור שעבור חלק מהתלמידים למידה
בצורה זו עשויה להיות מנוכרת ומאיימת .לכן מומלץ לעודד את התלמידים לבטא רגשות על ידי כתיבה
באמצעות שילוב אומנויות בעקבות קריאת ספר .פעילות חווייתית ונעימה לאחר קריאת יצירה ספרותית
יכולה להשרות על התלמידים תחושת ביטחון ועידוד ,אשר תסייע להם בתהליך הלמידה.
את הפעילויות האלה ניתן לעשות גם ללא אמצעי קצה וניתן להציע אותן לתלמידים לאחר קריאת כל
יצירה ספרותית שיש להם בבית .כדי שהפעילות תהיה משמעותית עבור התלמידים ,כדאי להציע להם
לקבל עליה משוב מבן משפחה זמין ,מחבר או מהמורה.
אתם מוזמנים לבחור מבין הכרטיסיות המוצגות במסמך זה את המתאימות לכם ולכיתתכם או לאפשר
לתלמידים בחירה מבין מגוון האפשרויות.
תוכלו ליצור כרטיסיות עם רעיונות נוספים.
קריאה מהנה!
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ַמנְ גִ ינָה ֶׁשל ִסי ּפו ּר
ַּּבחֲ רו ּ מַּ נְגִ ינָה ְשקֵ טָ ה א ֹו ִקצְ בִ ית ֶׁש ִנ ְראֵ ית ָלכֶׁם מַּ ְת ִאימָ ה ל ִַּסי ּפו ּר.
צַּ לְ מו ּ אֶׁ ת עַּ צְ ְמכֶׁם ר ֹו ְק ִדים.
ַּש ְתפו ּ ַּּב ִס ְרט ֹון וְהַּ ְס ִ ּבירו ּ מַּ דו ּעַּ ְ ּבחַּ ְר ֶׁתם ְ ּבמַּ נְגִ ינָה ז ֹו.
מַּ ה אָ ְמרו ּ ָלכֶׁם? מַּ ה ִה ְר ַּג ְש ֶׁתם?
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תי ַא ְטר ֹון ִסי ּפו ּר
ַּּבחֲ רו ּ קֶׁ טַּ ע אֶׁ חָ ד ֶׁשאָ הַּ בְ ֶׁתם ִ ּב ְמיו ּחָ ד ַּּביְצִ ָירה וְהַּ צִ יגו ּ א ֹות ֹו ְ ּבאֶׁ ְמצָ עו ּת בּ ו ּבּ ֹות.
אֶׁ ְפ ָשר לְ צַּ יֵיר א ֹו לְ הָ כִ ין ַּת ְפאו ָּרה עַּ ל ִּפי מַּ ה ֶׁשמ ֹו ִפיעַּ ַּּבקֶׁ טַּ ע.
ִ ּכ ְתבו ּ הַּ זְ מָ נָה לַּה ֹופָ עָ ה וְהַּ זְ ִמינו ּ ְ ּבנֵי ִמ ְש ּ ָפחָ ה א ֹו חֲ ב ִֵרים לִ צְ ּפ ֹות.
ַּּב ְּפ ִתיחָ ה א ֹו ְ ּבסוף הַּ הַּ צָ גָה הַּ ְס ִ ּבירו ּ לַּקָ הָ ל ַּמדו ּעַּ ְ ּבחַּ ְר ֶׁתם ַּדוְוקָ א ְ ּבקֶׁ טַּ ע זֶׁה.
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הַ ְמלָ צָ ה מ ָרח ֹוק
ִה ְתקַּ ְשרו ּ לְ בֶׁן ִמ ְש ּ ָפחָ ה א ֹו לְ חָ בֵר וְסַּ ְּפרו ּ ְ ּב ִמילִ ים ֶׁש ָלכֶׁם עַּ ל הַּ סֵ פֶׁ ר
ֶׁש ְק ָר ֶׁ
אתם:

ֵ oשם הַּ סֵ פֶׁ ר (הַּ כּ ֹו ֶׁת ֶׁרת)
 oהַּ ְדמו ּי ֹות
 oמַּ ה קָ ָרה ַּּב ִסי ּפו ּר (הָ עֲלִ ילָה)
ַּש ְּתפו ּ ְ ּבהַּ ְר ָג ָש ְתכֶׁם ְ ּבמַּ הֲ ל ְַּך הַּ ְק ִריאָ ה ,מַּ ה אֲ הַּ בְ ֶׁתם ַּּב ִסי ּפו ּר ו ּמַּ ה לֹא.
הַּ ְס ִ ּבירו ּ מַּ דו ּעַּ אַּ ֶׁתם ַּמ ְמלִ יצִ ים לִ ְקרוא אֶׁ ת הַּ סֵ פֶׁ ר.
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ְ ּב ִע ְקב ֹות ִמילִ ים
ַּּבחֲ רו ּ ְש ֵתי ִמילִ ים ֶׁשלֹא ִה ּכ ְַּר ֶׁתם ַּּביְצִ ָירה וְהַּ ע ֲִתיקו ּ א ֹו ָתן עַּ ל ַּדף.
ִה ְתקַּ ְשרו ּ לְ חָ בֵר א ֹו לְ בֶׁן ִמ ְש ּ ָפחָ ה ו ְַּשאֲ לו ּ א ֹות ֹו הַּ ִאם הו ּא י ֹו ֵדעַּ מַּ ה ּ ֵפירו ּש
הַּ ִמילִ ים.
ִ ּכ ְתבו ּ א ֹו צַּ ְיירו ּ אֶׁ ת ּ ֵפירו ּש הַּ ִמילִ ים .תו ּכְ לו ּ לִ יצ ֹור אֶׁ ת הַּ מַּ ְשמָ עו ּת ֶׁשלָהֶׁ ן
ִמ ְּפל ְַּסטֶׁ לִ ינָה א ֹו חו ְמ ֵרי יְצִ ָירה אֲ חֵ ִרים.
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ְדמו ּת מהָ אַ גָד ֹות
ַּּבחֲ רו ּ ְדמו ּת מֵ הַּ סֵ פֶׁ ר ֶׁש ְק ָר ֶׁ
אתם.
ִח ְשבו ּ עַּ ל ְדמו ּת מו ּּכ ֶֶׁׁרת ִמ ִס ְפ ֵרי הָ אַּ גָד ֹות ו ּמֵ הַּ ְס ָר ִטים.
ִמת ֹו ְך הֶׁ י ּכֵרו ְּתכֶׁם עִ ם הַּ ְדמו ּת מֵ הַּ סֵ פֶׁ ר ֶׁש ְק ָר ֶׁ
אתם ,עִ ם אֵ יז ֹו ְדמו ּת מֵ הָ אַּ גָד ֹות
ִהיא הָ י ָ
ְיתה ר ֹוצָ ה לְ ִהי ּ ָפגֵש?
ַּתאֲ רו ּ ִמ ְפגָש ֶׁש ָּכזֶׁה ְ ּב ִמילִ יםּ ְ ,בק ֹו ִמ ְ
יקס א ֹו ְ ּבצִ יו ּר.
מַּ ה ִת ְהיֶׁה הַּ ְתגו ּבָ ה ֶׁשל ּכָל ְדמו ּת? עַּ ל מַּ ה יְש ֹוחֲ חו ּ? מַּ ה יַּעֲשו ּ י ְַּח ָדיו?
צַּ לְ מו ּ אֶׁ ת הַּ ְיצִ ָירה ו ְִשלְ חו ּ לַּמ ֹו ָרה.
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ִש ִירים אֲ הו ּבִ ים
ַּּבחֲ רו ּ ְדמו ּת מֵ הַּ סֵ פֶׁ ר ֶׁש ְק ָר ֶׁ
אתם.
ִמ ּת ֹו ְך הֶׁ י ּכֵרו ְּתכֶׁם עִ י ָמה ,מַּ ה י ְִהיו ּ הַּ ִש ִירים הָ אֲ הו ּבִ ים עָ לֶׁיהָ ?

הָ כִ ינו ּ ֶׁרצֶׁ ף ֶׁשל חֲ ִמי ָשה ִש ִירים.
הַּ ְקלִ יטו ּ אֶׁ ת עַּ צְ ְמכֶׁם ְ ּכ ַּש ְד ָרנֵי ַּר ְדי ֹו הַּ מַּ צִ יגִ ים אֶׁ ת הַּ ִש ִירים ֶׁשהַּ ְדמו ּת
א ֹוהֶׁ בֶׁת לִ ְשמ ֹועַּ  .הַּ ְס ִ ּבירו ּ לִ ְקהַּ ל הַּ ש ֹו ְמעִ ים ַּמדו ּעַּ נִבְ חָ ר ּכָל אֶׁ חָ ד
מֵ הַּ ִש ִיריםִ .ה ְתיַּיחֲ סו ּ ל ִַּמילִ ים ,לַּמַּ נְ גִ י ָנהַּ ,לז ַָּמ ִרים ,ל ִַּסגְ נ ֹון ,ל ְַּתקו ּפָ ה וְע ֹוד.
ִשלְ חו ּ לַּמ ֹו ָרה אֶׁ ת הַּ הַּ ְקלָטָ ה.
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ַמ ָ ּבט אֶׁ ל הֶׁ עָ ִתיד
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ַּּבחֲ רו ּ ְדמו ּת ֶׁשל יֶׁלֶׁד א ֹו יַּלְ ָדה צְ עִ ִירים מֵ הַּ סֵ פֶׁ ר ֶׁש ְק ָר ֶׁ
אתם.
ַּתאֲ רו ּ ְ ּב ִמילִ ים א ֹו ְ ּבצִ יו ּר אֶׁ ת הַּ ְדמו ּת ֶׁש ְ ּבחַּ ְר ֶׁתם ְ ּכ ִפי ֶׁש ִהיא ִת ְהיֶׁה ְ ּבעָ ִתיד:
ּ ְ oבמַּ ה ִהיא ע ֹוסֶׁ קֶׁ ת? מַּ ה הַּ ַּת ְח ִ ּביבִ ים ֶׁשלָה?
 oאֵ ְ
יך נ ְִראֵ ית ִמ ְש ּ ַּפ ְח ָתה? לְ ִמי ִני ְשאָ ה ו ִּמי הֵ ם ְיל ֶָׁדיהָ ?
 oאֵ יפֹה ִהיא חַּ יָה? הַּ ִאם יֵש לָה חַּ יַּית מַּ ְח ַּמד? ּכֵיצַּ ד נ ְִראֶׁ ה הַּ ַּּביִת ֶׁשלָה?
גִ זְ רו ּ ְתמו ּנ ֹות מֵ עִ ית ֹו ִנים א ֹו צַּ ְיירו ּ אֶׁ ת הַּ ְדמו ּת.
צַּ לְ מו ּ אֶׁ ת הַּ יְצִ ָירה ו ְִשלְ חו ּ לַּמ ֹו ָרה.
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הַ ְמלָ צָ ה עַ ל סֶׁ ֶׁרט
ַּּבחֲ רו ּ ְדמו ּת מֵ הַּ סֵ פֶׁ ר ֶׁש ְק ָר ֶׁ
אתם.
ִמת ֹו ְך הֶׁ י ּכֵרו ְּתכֶׁם עִ י ָמה ,אֵ יזֶׁה סֶׁ ֶׁרט ק ֹולְ נועַּ הֲ י ֶׁ
ִיתם ַּמ ְמלִ יצִ ים לָה לִ ְרא ֹות?
ִ ּכ ְתבו ּ לָה ִמכְ ָתב קָ צָ ר וְסַּ ְּפרו ּ לָה עַּ ל הַּ סֶׁ ֶׁרט ו ּמַּ דו ּעַּ לְ ַּדעְ ְתכֶׁם ְ ּכ ַּדאי לָה
לְ צְ ּפ ֹות בּ ֹו.
ִשלְ חו ּ אֶׁ ת הַּ ִמכְ ָתב לְ אֶׁ חָ ד ִמ ְ ּבנֵי ִ ּכ ָ
ית ְתכֶׁם א ֹו לַּמ ֹו ָרה.
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הַ ְמלָ צָ ה עַ ל ספֶׁ ר
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ַּּבחֲ רו ּ ְדמו ּת מֵ הַּ סֵ פֶׁ ר ֶׁש ְק ָר ֶׁ
אתם.
ִמ ּת ֹו ְך הֶׁ י ּכֵרו ְּתכֶׁם עִ י ָמה ,אֵ יזֶׁה סֵ פֶׁ ר הֲ י ֶׁ
ִיתם ַּמ ְמלִ יצִ ים לָה לְ ְקרוא?
ִ ּכ ְתבו ּ לָה ִמכְ ָתב קָ צָ ר וְסַּ ְּפרו ּ לָה עַּ ל הַּ סֵ פֶׁ ר ו ַּּמדו ּעַּ לְ ַּדעְ ְתכֶׁם ְ ּכ ַּדאי לָה לִ ְקרוא
א ֹות ֹו.
צַּ לְ מו ּ אֶׁ ת עַּ צְ ְמכֶׁם ק ֹו ְר ִאים ו ְִשלְ חו ּ לַּמ ֹו ָרה.
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סֶׁ לְ ִפי ֶׁשל ִסי ּפו ּר
ַּּבחֲ רו ּ ְדמו ּת מֵ הַּ סֵ פֶׁ ר ֶׁש ְק ָר ֶׁ
אתם.
ִמ ּת ֹו ְך הֶׁ י ּכֵרו ְּתכֶׁם עִ י ָמהַּ ּ ,תאֲ רו ּ לְ עַּ צְ ְמכֶׁם ּכֵיצַּ ד ִהיא ִמ ְתל ֶּׁ
ַּב ֶׁשת ְ ּבחַּ יֵי הַּ י ֹום-י ֹום.
ִמצְ או ּ ְ ּבג ִָדים וַּאֲ בִ יז ִָרים מַּ ְת ִא ִ
ימים וְצַּ לְ מו ּ אֶׁ ת עַּ צְ ְמכֶׁם ל ֹובְ ִשים א ֹו ָתם.
אט ְסאַּ ּפ ֶׁשל הַּ ִ ּכ ָ
ִשלְ חו ּ ִ ּב ְקבו ּצַּ ת הַּ ו ֹו ְ
יתהַּּ .ב ְקשו ּ מֵ הַּ חֲ ב ִֵרים לְ נַּס ֹות ו ּלְ זַּה ֹות אֶׁ ת
הַּ ְדמו ּת ֶׁש ָלכֶׁם.
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