בית הספר ע"ש " מנחם בגין"
קרית -גת

ספריית פיג'מה
בשכבת כיתות א בבית ספרינו ערכנו מסיבת פיג'מה כיתתית במטרה לפתוח ולחשוף את המיזם.
התלמידים הגיעו לבושים בפיג'מות בליווי ההורים
פתחנו במצגת שחושפת ומסבירה את עיקרי המיזם  ,דיקלמנו את "ארון הספרים" מאת מרים רות חילקנו
את התיקים הכחולים עם הספר" :רחוב ללא שם" שכתבה שלומית כהן אסיף וסימניה שעיצבנו לילדים.
בעקבות שם הספר קישרנו את הפעילות לנושא השנתי "ישראל בת "70שרנו את המנון קרית גת אותו
למדו הילדים עם בלה המורה למוסיקה.
כפעילות בעקבות קריאה הילדים וההורים הכינו דגם \קולז' של הרחוב או השכונה בה מתגוררים ואו נמצא
בית הספר ,המצאנו שם לרחוב וכתבנו לראש העיר מה היינו רוצים לשפר\להוסיף\לשנות ברחוב.
משימת המשך במהלך שיעורי שיח ספרים תהיה כל משפחה תחקור את שם הרחוב בו מתגוררים ונכין
שלט לדלת הבית או לשער עם שם משפחה  ,שם הרחוב ומספר הבית.

מועדון קוראים-שכבה ב' מפגש
הורים
הספר :סבא סביח
כתבה :תמי שם טוב

"ומכל הגלויות ועם כל הבעיות
עם נוצר וארץ קמה" )עלי מוהר(

מועדון קוראים-שכבה ב' מפגש הורים
הספר :סבא סביח
כתבה :תמי שם טוב
רקע :קרן ואור מבולבלים ,האם לסבא שלהם קוראים בשם של מאכל? הם שואלים את
סבא ,ותשובתו המפתיעה מלמדת אותם על העלייה לארץ ועל התאקלמותם של עולים
חדשים בראשית שנותיה של המדינה.
מטרת הפעילות היתה חשיפת ההורים לדרכים לעידוד הקריאה ובילוי זמן איכותי עם
הילדים .הספר זימן עיסוק במסורת וחידוש וכן עיסוק בנושא השנתי  70שנה לישראל .אנו
בחרנו לעסוק בשורשי המשפחה כפתיחה לנושא הנלמד בהרחבה בשכבה ב' -המשפחה
לצד למידת מבוססת פרויקטים  70שנה לישראל .בפעילות ההורים סיפרו לילדים מהם
שורשי המשפה שלהם ,הילדים השתמשו במיומנויות שנלמדו חיפשו במפת העולם ,
כתיבת סיפור  .במהלך הפעילות הילדים חיפשו את מדינת המוצא וכל ילד ציין על מפת
העולם את שורשיי משפחתו וכתב את סיפור העלייה של משפחתו בצירוף תמונה .הילדים
קיבלו פעילות המשך העיסוק בשם התלמיד ומשמעותו .תוצרי הילדים נתלו בכיתה
בהמשך הסיפורים יועלו לאתר הכיתה.

