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.קבלת הרשימות המוצעות ופרסומן•

שמחנו לקבל את ספרי המצעד שהעשירו את ספריית   •

.ס"י ספרנית ביה"הספרים רוכזו ע. ס"ביה

.ס  "קיבלנו ופרסמנו את רשימת ספרי המצעד באתר ביה•

.י נאמני  ספרייה"הכרזה במפקד בוקר על תחילת המצעד ע•

כמו כן ניתנו ספרים לקריאה  , ניתן לשאול ספרים בספריה•
.בהמשכים עם המורה בכיתות

להמשך תכנון  " נאמני ספריה"אחת לשבוע נפגשים •
.העבודה



מתחילים לצעוד

פירסום הספרים בספריית בית  *
.הספר

הוכנה תוכנית פעילות שתיתן  *
,  ס"מענה כולל לתלמידי ביה

בשיתוף עם צוות המורות  
.והספרנית



:תכנית עבודה בכיתות

ג-כיתות א

ו-כיתות ד

שם הספר

שתי השמיכות שלי

מסעדה בקצה הקוטב  

גולדה מאיר

הכבש השישה עשר

גולדה מאיר-ד

הרפתקה בווצאפ

כשסבא אליהו היה קטן

סיפורו של לואי , שש נקודות
2017צלטנר ,ברייל

ניימאר

ת/הסופר

אירנהקובלנד

זרחי נורית

גני דורית

יהונתן גפן

גני דורית

אמיר אוריתרינגל

לוי ינץ

,ן'גבראיינט

מייקלפארט

הוצאה

2017אגם 

2018מודן 

2018צלטנר 

1978דביר 

1978דביר 

2018רימונים 

2017זמורה ביתן

2018צלטנר 

20016כתר 



שאותו הובילו  "מצעד הספרים "במפקד בוקר פתחנו בהכרזה על 
נאמני מצעד הספרים



:יישום התכנית הבית ספרית

–במסלול האישי

.קריאה באופן עצמאי•

בספרים שנמצאים  -קריאת בוקר בכיתות במהלך השנה •
י  "הובאו מהבית ע, ספרים שהושאלו מהספרייה,בכיתות
.הילדים

.תלמידים ממליצים על ספרים•



נאמני ספרייה מקריאים מספרי  
'ג-'המצעד לילדי כיתות א





–במסלול הכיתתי

.התמקדות בספר אחד•

י תכנית העבודה  "קריאת ספר בהמשכים על ידי המורה עפ•
.  י צוות המורים משכבות הגיל השונות"שהוכנה ע

:בכיתות נערכות פעילויות מגוונות

במהלך כל השנה המורות והתלמידים קראו –'ג-'בכיתות א
.והכירו ספרים רבים

,  הכנת בול, תפזורות,  צוירו ציורים לסיפורים, דפי צביעה
.  הומחזו המחזות ועוד

כתבו  , התלמידים הכינו כריכה אחרת לספר–ו-בכיתות ד
.כתיבה בכתב ברייל, המלצות על ספרים, מכתבים לדמויות 



שליהשמיכותשתי





פיסול דגם של גולדה מבצק מלח





כותבים בכתב ברייל





,  "נאמני ספריה"ההפסקה הפעילה הופעלה בסיועם של •
.ספרנית ומתנדבים

:הופעלו מספר תחנות
.מבוכים, תפזורות של ספרי המצעד•
.הכנת סימניות•
.  הכנת מובייל מספרי המצעד•
.כתיבת שמות ספרים אהובים על גבי בריסטול•
תלמידים נגשו באופן חופשי לספרים –תצוגת ספרי המצעד •

.   וקראו להנאתם
הפעילות הייתה מהנה



הפסקה פעילה





.סיימנו ביום בחירות בית ספרי

כל תלמיד בחר את הספר האהוב עליו ביותר מתוך

.רשימת הספרים

ס"י ספרנית ביה"בוצעה ספירת קולות המצביעים בקלפי ע

.  ונאמני ספריה

.בעקבות ההצבעה הוכנה רשימה בית ספרית



:'ג–' הספרים שנבחרו בכיתות א

קובלנד אירינה, שתי השמיכות שלי•

.גפן יהונתן, הכבש השישה עשר•

גני דורית, גולדה מאיר•

.זרחי נורית,מסעדה בקצה הקוטב•

.כהן אהרונוב רן, ילדי בית העץ•

:'ו–' הספרים שנבחרו בכיתות ד

.רינגל אמיר, הרפתקה בווטצאפ•

ינץ לוי, כשסבא אליהו היה קטן•

פארט, ניימאר•

גולדה מאיר גני דורית•

.בראינט גן,שש נקודות ספרו של לואי בריל •

http://animations.dinamobomb.net/
http://animations.dinamobomb.net/

