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ספריית בית הספר



פתיחה-שלב ראשון 

ט  "תלמידי בית הספר נחשפו לספרי המצעד תשע
הספרים". סיפורי מישמש"והכירו אותם באמצעות 

היו מפוזרים בספריית בית הספר והילדים נתבקשו  
.  למצוא שמות של ספרים המשולבים בסיפור שקיבלו

מאוד נהנו מהפעילות וזכרו שמות רבים של  הילדים
.ספרים



פעילויות לעידוד הקריאה: שלב שני

תלמידים ממליצים על ספרים  
תלמידי בית הספר המליצו  ', במהלך מסדרי הבוקר של ימי א, כפעם בחודש

הפעילות נעשתה בהובלתה של הגברת. לחבריהם על ספרים שקראו
.עדנה מדור המתנדבת



יומני קריאה מגוונים ויצירתיים
. תלמידי בית ספר הכינו יומני קריאה לספרים שקראו

:  יומני הקריאה היו מגוונים וכללו
. מצגות וכדומה, הכנת כריכה חדשה, המלצות

בתוך הכיתה  , התוצרים הוצגו בתערוכות כיתתיות
.ובמסדרונות בית הספר



הגיעה לבית ספרנו ושיתפה את תלמידי בית  הסופרת תמי שם טוב 
בסיפור חייה כילדה דיסלקטית  , הצעירים והבוגרים, הספר

לה להתמודד  הכתיבה סייעה , לדבריה. שהתקשתה לרכוש את הקריאה
.וכך הפכה לסופרתעם קשייה 

מהפכת  ", "אני לא גנב: "תמי שם טוב התמקדה בהרצאתה בספרים
.ספרים שנקראו בכיתות-"סבא סביח"ו" התפוזים של מתי



אליעזר בן יהודה מחייה השפה העברית-יום שיא בשפה
:  המתאימות לכל תלמידי בית הספריצירתיות ומגוונות יום שיא בשפה כלל פעילויות 
חידות  , המצאת מילים, משחקי זיכרון, הכנת סימניות

, התאמה בין מילים לועזיות למילים בעברית, סלנג-בציורים
.  בקהוטחידון , חבילה עוברת, ארץ עיר





קריאת ספר מוביל

.ספר מובילשל קריאה מונחית , המשכנו בפרויקט שהחל בשנה שעברה, גם השנה

.  קריאת ספר מוביל זימן לילדים לחוות חוויה משותפת ויצר שיח כיתתי אודות הספר

.   שפהשיעורי הקריאו לתלמידים את הספרים בהמשכים במהלך המחנכות 
.הקריאה הכינו התלמידים פעילויות יצירתיות ומהנותבעקבות 

"מהפכת התפוזים של מתי"-'גשכבת 
"ילדה שלא מן העולם הזה"-'דשכבת 

"אני לא גנב"-'השכבת 



מתנדבות בספרייה
מתנדבות  2הגיעו , למשך ארבע שעות, בכל יום שני, אחת לשבוע

השתיים סייעו רבות . הגברת עדנה והגברת סימה: לספריית בית הספר
.  בסידור וארגון הספרייה

בעזרתן ועדת  , הן הפעילו את הספרייה במהלך ההפסקות, כמו כן
.וסייעו לתלמידים בבחירת ספר קריאה מתאים ומהנה, ספרייה



לספר האהובבחירות : שלב שלישי

:ג-כיתות אתוצאות 
הכבש הששה עשר-מקום ראשון

ילדי בית העץ-מקום שני
היום המצונן של מר חשוון-מקום שלישי
תעלומה בגן השעשועים-מקום רביעי

שקשוקה נעלמת-מקום חמישי

:ו-תוצאות כיתות ד
אחיות-מקום ראשון

אליהו היה קטןכשסבא -מקום שני
סוד החיות הקסומות-מקום שלישי
ניימאר-מקום רביעי

שלושה סיפורי פלא, ואניאוגי-מקום חמישי


