אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
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שלום רב ],[First Name
התלמידים חזרו מחופשת חנוכה ,החורף בעיצומו – והספר השני בדרך אליכם!
משלוח הספרים לכל  600בתיה"ס ברחבי הארץ עשוי לקחת מספר שבועות .אנו
מקווים שהחבילה תגיע אליכם בהקדם !

מה נקבל החודש?
כיתות א'

כיתות ב'

סיפור חסידי שמדגים כיצד המילים שיוצאות מן
הפה מתפזרות כמו נוצות ברוח .קשה "לתפוס"
ולאסוף אותן בחזרה ,אין לדעת לאן יגיעו ,ומי ישמע
אותן.

סיפור יצירתי ומשעשע על המפגש התמים בין
הילדים למילה הכתובה ,תוך העמקת ההיכרות עם
חיים נחמן ביאליק ועם יצירתו והיכרות עם הפתגם
"לא הביישן למד" )פרקי אבות ב:ה(.

אל תשכחו להדריך את ההורים לחפש את ההצעות לפעילות בחיק המשפחה בעקבות הסיפורים,
בעמודים האחרונים של כל ספר .תרגומים לרוסית ולאנגלית של ההצעות )לא של הספר כולו!(
מתפרסמים בעמוד המוקדש לכל ספר באתר האינטרנט של ספריית פיג'מה.

להצעות לפעילות בכיתה א' –נוצות ברוח
ברוח לחץ כאן

להצעות לפעילות בכיתה ב' – מכתב
לביאליק

חשוב מאד – האם קיבלתם מספיק ספרים? האם
קיבלתם ספרים מיותרים?
על גבי החבילה מופיע כל המידע הנחוץ לך !
אם התווסף ילד לכיתה וחסר לך עותק או שניים ,אנו ממליצים להעניק לילד/ה את אחדד משני הספרים
שיועדו לספריית הכיתה.
במקביל ,יש לעדכן את מספר הילדים בטלפון  035758161או במייל . pjisrael@hgf.org.il
אנא הקפידו לציין בכל פניה פרטים מלאים :שם בית הספר ,כיתה ,שם מחנכת הכתה ופרטי התקשרות
כדי שנשלים את החסר ונדאג שיישלח מספר תואם של ספרים במשלוחים הבאים.

ביקור של הרולד גרינספון
בבית ספר יהל"ם באשדוד
כבוד גדול היה לארח את הרולד גרינספון ,מייסד
תכניות ספריית פיג'מה ברחבי העולם ,בבי"ס
יהל"ם באשדוד.
צפינו בעשייה חינוכית נרחבת ומגוונת ,ובשילובים
יצירתיים ביותר בעקבות הספר "הינשוף שראה
הפוך".
תודה רבה למנהלת עפרה סופר ולצוות החינוכי,
תודה מקרב לב לתלמידות כיתה ב' ,שאירחו אותנו
במאור פנים.

לתמונות מהביקור

חוגגים עם הספרים
שמחנו מאד לקבל תיעוד ותמונות של חגיגות סביב הספר הראשון .תודה לכל
המורים ששלחו לנו תמונות!

קריאה ופעילות משותפת של תלמידים
בוגרים וצעירים בבי"ס וייצמן בנהריה

פתיחת ספריית פיג'מה חגיגית בבי"ס רמת
כרמים באשקלון

צפו בתמונות

צפו במצגת

שלחו לנו תיעוד ורשמים של ההווי בבית הספר סביב התכנית!
אנו מאחלים לכם ,לילדים ולמשפחות הנאה מרובה וחורף בריא!
צוות ספריית פיג'מה

שימו לב

 :לצורך פרסום תמונות הילדים יש לשלוח במייל אישור הורים חתום
*אין צורך באישור הורים כדי להעלות תמונות של עבודות יצירה
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