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הצעות למורה - כיתות א'

אספן המילים הוא שיר הלל לשפה, ספר שחוגג את האפשרויות הגדולות הנפתחות בפני מי 
ששם לב לכל מילה ומילה. הילד בסיפור אוסף מילים כפי שתלמידי הכיתה אוספים אותן, 
מילה ועוד מילה, עד שנוצר אוצר מילים גדול ועשיר. הביטוי "אוצר מילים" מרמז על כך: השפה 
את  ולחשוף  להמשיך  כדאי  והכתיבה,  הקריאה  רזי  רכישת  לצד  מטמונים.  שופעת  העברית 
התלמידים לשפה עשירה בעזרת עולם הסיפורים: כך ייחשפו לביטויים ופתגמים מעניינים, 
למילים נרדפות, לשעשועי לשון וחריזה ולשפה גבוהה. הקריאה המשותפת מאפשרת זאת 

באופן טבעי ומהנה.

המשך בעמוד הבא

אספן המילים
כתב ואייר: פיטר המילטון ריינולדס
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רעיונות לפעילות בכיתה

חגיגה של מילים - כדאי לקרוא יחד את הסיפור ולשאול את התלמידים, מה הם חושבים 	 
על ג'ים? האם גם לנו יש מילים שאנו אוהבים במיוחד? למה הן מוצאות חן בעינינו? – 
בגלל הצליל שלהן, בגלל המשמעות שלהן ואולי מסיבה אחרת? אפשר לחגוג כמו ג'ים 

ולחשוב על מילים מסוגים שונים: מצחיקות, עצובות, ארוכות, בעלות צליל מיוחד ועוד.

יום אוָספים - כל תלמיד מוזמן להביא לכיתה אוסף שלו או של בני משפחתו ולהציג אותו. 	 
תוכלו לקשט קופסאות לאחסון האוספים, לערוך תערוכת אוספים ולעודד ילדים נוספים 
להצטרף לחגיגת האיסוף. אפשר להזמין את ההורים להגיע ולהתרשם מהתערוכה, לצלם 

את האוספים ולהדפיס עיתון כיתתי גדוש באוספים.

לוח "מילים טובות" - למילה טובה יש כוח רב, אפשר להכין בכיתה "לוח מילים טובות". 	 
בכל פעם שאחד התלמידים אומר או שומע מילה טובה, תוכלו לכתוב את המילה ולתלות 
אותה על הלוח, על דלת הכיתה או על חוט מהתקרה. כך תתמלא הכיתה במילים טובות 

ומשמחות.
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מילון משלי - התלמידים יכולים לקשט מחברות מיוחדות וליצור מילונים אישיים, שבהם 	 
יוכלו לאסוף מילים חדשות שיכירו במהלך השנה. 

משחק פנטומימה "מה המילה?" - מחלקים את הכיתה לקבוצות, וכל קבוצה בתורה מנסה 	 
תצליח  מילים  כמה  בלבד.  תנועות  באמצעות  נבחרת  מילה  של  המשמעות  את  להסביר 

הקבוצה לאסוף?

ממחיזים מילים - "בקבוק", "פקק" ו"רשרוש" הן דוגמאות למילים שהצלילים שלהן מחקים 	 
את מה שהן מייצגות )אונומטוּפֵיאה(. תוכלו להסביר לתלמידים על מילים אלה ולמלא 
ממחיזים  או  אומרים  הילדים  את  לצלם  גם  אפשר  כאלה.  למילים  בדוגמאות  קיר  לוח 

מילים אונומטופיאיות שמוצאות חן בעיניהם ולשלוח לנו את הסרטון!

מה קורה כשאומרים...? - אפשר להכיר לתלמידים את השיר "כשאומרים" מאת יהונתן 	 
גפן ולהוסיף לו בתים משלכם. 

מרחיבים את אוצר המילים - השפה העברית מתחדשת כל הזמן. אתם מוזמנים להיכנס 	 
לאתר המילים החדשות באקדמיה ללשון העברית, לבחור במילה חדשה בעברית ולבקש 

מהתלמידים לנסות לנחש את משמעותה. 

קריאה מהנה, שיחה פורה ופעילות נעימה!
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