
מות  'ספריית פיג
ים-קריית " אלמוגים"בבית הספר 

שלומית כהן אסיף/רחוב ללא שם–' כיתות א

רונן אלינור  , טובהגרינפלד, בוזגלו ורון אתי: המורות
מיריריינר : בשילוב הספרנית



מות וקישוטן  במסגרת אירוח  'קבלת תיקי ספריית פיג
פתיחה חגיגית לפרויקט  זה נוהל קבוע לערוך בבית ספר אלמוגים בבית הפתוח

".בית הפתוח"מות במסגרת ה'ספריית הפיג

כי המפגש הראשון יתקיים בבתי הילדים  אחר הצהריים  הוחלט 
מתוך מטרה ליישם את מטרת הפרויקט בצורה מיטבית כך שיוקנו  

.הרגלי קריאה בבית

התקיים מפגש  הכנה של ההורים המתנדבים עם המחנכת  , שנית
.מות'ובו נחשפו ההורים לאני מאמין של ספריית הפיג

במפגש קראנו יחדיו את הספר על פי שכבות הגיל והעלנו  
.רעיונות שונים לפעילויות בעקבות הספר

המחנכת חילקה את הכיתה לקבוצות ילדים הטרוגניות שהתארחו  
בבתים המתנדבים ושוחחה רבות עם הילדים על חשיבות המפגש 

.המשותף

למפגש הפתיחה החגיגי הגיעו הילדים בהתלהבות בלבוש  
נפתח בחשיפה של שם הספר  המפגש , מות עם כרית ודובון'פיג

.והעלאת השערות על תוכנו של הספר
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הכנת תעודת זהות-הכרת הסופרת שלומית כהן אסיף : פעילות ראשונה

שלומית כהן אסיף

-ֵשם ְּפָרִטי . 1
-ֵשם ִמְשָּפָחה . 2
–ִעיר ְּמגּוִרים . 3

-גִיל . 4
?ַמָּתי ִהְתַפְרֵסם ִשיָרה ָהִראשֹון . 5

? ְּבָכָמה ְפָרִסים זְָכָּתה . 6
?ֵאלּו יְצִירֹות ָאָתה ַמּכִיר. 7

Presenter
Presentation Notes
הערה: כדי לשנות תמונות בשקופית זו, בחר תמונה ומחק אותה. לאחר מכן לחץ על סמל הוספת התמונה במציין המיקום כדי להוסיף תמונה משלך.



?מהו שמי ומה משמעותו-"לכל איש יש שם"

!שמי אורי כי אני מפיץ אור!שאהיה חזק-שמי איתןמקור מים מתוקים-שמי אגם



_______:שמי"רחוב בלי שם"מה  'פעילות ספריית פיג' כיתה א" אלמוגים"

ַהְרחֹוב ֶשָלנּו

____________:ֵשם ַהְרחֹוב

?______________________ַמה ָקרּוי ַהְרחֹוב/ַעל ִמי

?___________________ִמי ַגר ַּבְרחוב ֶשִלי מהִּכיָתה

?______________________ַמה ְמיּוָחד ַּבְרחֹוב ֶשִלי

?______________________ֵּכיָצד נְִקָרא ַהְרחֹוב ְליִָדי

עובדים עם מפת קריית ים ומכינים דיאגרמת רחובות
?מה משותף לשמות הרחובות

י"לח

ירושלים

תבור

הרב  
משאש

הדס

גולן



הרחובות  
!שלנו



בוחרים שם לרחוב בחשיבה  : בעומק העלילה
הרוב  –משותפת ומחליטים באופן דמוקרטי 

קובע בואו נצביע
רחוב  "מה  'פעילות ספריית פיג' כיתה א" אלמוגים"

שלומית כהן אסיף/"בלי שם

________________________: שמי

.כתבו הצעה לשם והוסיפו שלט לאיור*

ֵשם  
______________________:ַהְרחֹוב

:  ּבֲחְרִתי ַּבֵשם ִּכי
_______________________________________________
_______________________________________________

  ____________________________________________



בוחרים שם  
:וחושבים

?מה אהבנו בספר

כי זה שם בית הספר שלי" אלמוגים"רחוב !שנהיה שמחים-רחוב הצחוק



קבוצת כדורגל אהובה-רחוב ריאלכי אני בת-רחוב הבנותשתהיה אהבה-רחוב הלבבות



יוצאים לסיור ליד בית הספר 
"רחוב בלי שם"מה  'פעילות ספריית פיג' כיתה א" אלמוגים"שלנו וחקרנו את שם הרחוב

ַהְרחֹוב ֶשָלנּו

_________________":ֲאְלמֹוִגים"ֵשם ְרחֹוב ֵּבית ֵסֶפר 

_?________________________ֵהיָכן נְִמָצא ַהֶשֶלט

?______________________ַמה ָקרּוי ַהְרחֹוב/ַעל ִמי

_____?______________ִמי ַגר ַּבְרחוב ֶשל ֵּבית ַהֵסֶפר

__?___________________באילּו ָׂשפֹות ָּכתּוב הֶשֶלט

___?___________________ֵּכיָצד נְִקָרא ַהְרחֹוב ְליָד



מכינים שלט לדלת: יצירה: לסיכום





מדברי הילדים? מה אהבנו בספר

הספר  
מאד  
!מעניין

הספר מצחיק  
!מאד

הצחיק אותי  
שמות  

הרחובות

אני אהבתי  
את הדמויות  
ובעיקר את  
ראש העיר

ֲאנִי אהבתי  
שהיה מותח  

לגלות את שם  
הרחוב

אני אהבתי את  
הסיפור כי 
למדתי על  
הרחוב שלי  

רחוב ירושלים  
על שם עיר 

הבירה

אני אהבתי  
בספר את  

האיורים אני אהבתי  
שהילדים מצאו  
פתרון והצליחו  
להחליט יחד 

עם ראש  
.העיר
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