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פעילות מטרימה סביב  
היוצרת והספר

ספריה ושיריה , חשיפה לדמות היוצרת

בספריית בית הספר



חשיפתה  * 
לדמותה של  

מרים היוצרת 
שטקליסילן 

קורות חייה* 



חשיפתה 
לדמותה של  

היוצרת מרים  
ילן שטקליס

קורות חייה* 



חשיפתה  * 
לדמותה של  

מרים ילן היוצרת 
שטקליס

שיריםהשמעת * 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=dzokCUKkFt8

הסבון בכה מאד

https://www.youtube.com/watch?v=dzokCUKkFt8


הכרות עם  
יצירותיה של 

מרים ילן 
:  שטקליס

הסבון בכה 
.מאד



הכרות עם  
יצירותיה של 

מרים ילן 
פרח : שטקליס

נתתי לנורית



הכרות עם  
יצירותיה של 

מרים ילן 
דני  : שטקליס

גיבור



חשיפה לספרים  
של היוצרת  

מרים ילן 
שטקליס



:פעילות סביב הספר
"המסע אל האי אולי"

מרים ילן שטקליס: היוצרת



פעילות הכנה  
:  בספריה
חשיפה  

לגרסאות שונות  
של הוצאת  

הספר לאורך 
.השנים





כחלק מלימוד הספר  
המסע אל האי "

התלמידים , "אולי
לקחו את הבובה  

אלישבע לארץ  
הבובות כי היא  

.  התפרקה

התלמידים יצרו את  
הבובה אלישבע כיד  

.הדמיון



.יצירת הבובות

שיתוף היצירות  
במרחב השכבה  

.הצעירה



בפרק המספר  
על המכונית  
האדומה של  

מוץ ודני  , קוץ
הכינו  

התלמידים  
פאזל בצורת  

המכונית  
.  האדומה



,  הפאזל של קוץ
מוץ ודני



התלמידים  
יוצרים פאזל של  

המכונית  
האדומה



התלמידים  
משחקים בפאזל  

שהכינו של  
המכונית  
האדומה



פעילות בנושא  
הדמויות מתוך 

המסע "הספר 
"אל האי אולי



פעילות בנושא  
הדמויות מתוך 

המסע "הספר 
"אל האי אולי
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