
מצגת תיעוד מצעד הספרים 
בבית הספר

"היובל: "שם בית הספר

פרוימוביץ דפנה: שם הספרנית

115642: סמל מוסד

רעות-מכבים –מודיעין : יישוב

284: מספר תלמידים



":היובל"הספרייה בבית הספר 



ט"תשע" מצעד הספרים"פתיחת : שלב ראשון



' ג-'תיעוד פעילויות לעידוד קריאה משכבות א: שלב שני

הכינו כריכות  ' תלמידי כיתה א

"ילדים צוחקים"חדשות לספר 

הכינו עבודה  ' תלמידי כיתה ב

בנושא חושך ואור בהשראת  

"לואי ברייל שש נקודות"הספר 

הכינו עבודה  ' תלמידי כיתה ג

ההאסקיבנושא אלסקה וכלבי 

בלטו  "הסיבירי בהשראת הספר 

"הכלב האמיץ בעולם



'ו-'דפעילויות לעידוד קריאה משכבות תיעוד : שלב שני

הכינו עבודה  ' תלמידי כיתה ד

"  דרושה סבתא"בנושא מודעת 

הכוללת המאפיינים המבוקשים  

"דרושה סבתא"בהשראת הספר 

הכינו עבודות  ' תלמידי כיתה ה

בהשראת  " מבצע יונתן"בנושא 

"דקות באנטבה55"הספר 

כריכה חדשה ' תלמידי כיתה ו

"הפמוטים שלנו"לספר 



' ג-'הבחירות ותוצאות הבחירות בשכבות א: שלב שלישי

ממלאים את טפסי ההצבעה' תלמידי כיתה א



' ג-'הבחירות ותוצאות הבחירות בשכבות א: שלב שלישי

33–" בלטו הכלב האמיץ בעולם"

24–" איזידורה מון הולכת לבית הספר"

21–" יורדת מהעץרוזלינדה"

7–" גולדה מאיר"

6–" דרושה סבתא"



'  ו-'הבחירות ותוצאות הבחירות בשכבות ד: שלב שלישי



'  ו-'הבחירות ותוצאות הבחירות בשכבות ד: שלב שלישי

33–" דקות באנטבה55"

25–" הקוסםניימר"

20–" ואניאוגי"

14–" אחיות"

10–" כשסבא אליהו היה קטן"



"  היובל"בבית הספר מצגת תיעוד מצעד הספרים 
ט"לשנת תשע

הכנת כריכות  –' תלמידי כיתה א
חדשות לספר ילדים צוחקים

כתבו המשך –' תלמידי כיתה ב
הילדים צוחקיםלספרלספר  



למדו  ' תלמידי כיתה ב
לכתוב את שמם בכתב  
בריל והכינו עבודות  

בעיניים עצומות להמחשת 
תחושת החשכה והשתמשו  

בעפרונות צבעוניים  
להמחשת יכולת הראייה

לואי בריל–שש נקודות 



הכינו  ' תלמידי כיתה ב
מודעות לחיפוש אבדה  

לחיה אהובה



'  תלמידי כיתה ב
נתנו שם חדש  
לספר במסגרת 
הפרויקט העצמה 

נשית



,  כתבו עבודות חקר בנושא אלסקה–' תלמידי כיתה ג
באלסקההחיםוהמאפיינים את סיבריאסקיכלבי 



הכינו כרזות  –' תלמידי כיתה ג
בגנות הגזענות וכתבו עבודות 

בנושא האפליה באמריקה



ציירו  –' תלמידי כיתה ג
את דמותה של גולדה  

מאיר תוך שימוש  
בציטוטים שנשאה 

.במהלך נאומיה



יצרו ' ג' , ב', תלמידי כיתה א
שמיכת טלאים משולבת בצבעים  

חמים וקרים



הכינו מודעת  ' תלמידי כיתה ד
המאפיינים  , סבתא/דרושים סבא

הנחוצים המסגרת הפעילות הבן  
בבית הספרשנעשתדורית 



.הכינו עבודות בנושא כדורגלנים' תלמידי כיתה ד
ורונלדומסי מאיינרדמויות אהודות עליהן 3-הם התייחסו ל



הכינו עבודות בנושא מבצע יהונתן –' תלמידי כיתה ה
כמו כן התלמידים איתרו כותרות  . ושחרור החטופים

בעיתונות שעסקו בנושא החטיפה



כותבים ' תלמידי כיתה ו
את משאלות ליבם במהלך 

קריאת הספר עץ 
המשאלות



מכינים ' תלמידי כיתה ו
כריכות חדשות לספר  

הפמוטים שלנו



תוצאות ההצבעה


