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פעילויות משותפות–הורים וילדים (אחר-הצהרים)
פעילויות אחה"צ לתלמידי גנים ,כיתות והוריהם .הפעילות יוצרת חיבור ושותפות
בין ילדים לבין הוריהם בחוויה תרבותית ,רבת הנאה ,הקשורה לספרים ולספריה.

לאה גולדברג
נכיר את יצירותיה ,לגיל הרך ,של סופרת ומשוררת
הילדים לאה גולדברג ,בעזרת מצגת של
"המפוזר מכפר אז"ר" המחודש ,משחקים ויצירה.
 לילדי הגן ותלמידי כיתה א'

אריה הספריה – מישל קנודסן
יום אחד נכנס אריה לספריה .הוא השתתף בשעת סיפור ועזר בעבודות הספרייה .גברת דפני ,מנהלת
הספריה ,נפלה ושברה את ידה .האריה רץ ושאג כדי להזעיק עזרה ומר נקדי ,שלא הבין ,כעס עליו
שהוא מפר את הכללים הנוגעים לצעקות ולריצה בספריה .האריה נעלב ולא שב לספריה .הילדים
וגברת דפני התגעגעו ו ......זאת נראה באמצעות תיאטרון צלליות צבעוניות.
נכיר ספרים על ספרים וספריות ,נכין ספרונים ונשחק במשחקים מגוונים.
 לילדי הגן ותלמידי כיתה א'

החביתיות של מר זאב – ג'אן פירנלי
מר זאב רוצה להכין חביתיות ,אך אינו יודע כיצד .שכניו ,גיבורי אגדות הילדים,
מסרבים לעזור לו .מה יקרה כשחבורת השכנים תרצה לעזור לו לאכול את החביתיות?
נכיר גרסאות שונות של סיפור זה בדרך חוויתית ובעזרת משחקים.
 לילדי הגן ותלמידי כיתה א'

המכנסיים החדשים של אבא – לאה יוליוס
סיפורה של משפחה חמה ואוהבת בתיאטרון צלליות ,קריאה חווייתית בספרים ,התאמת צלליות
לאיורים בספרים ,יצירת צלליות והצגתן.
 לילדי הגן ותלמידי כיתה א'

המשפחה שלי
ערב אחד נועה בוכה .אבא מספר לה סיפור ,כיצד דמעותיו יצרו את ים המלח .אבא ממשיך
בסיפור ,עד שנועה שוכחת מהבכי ומתחילה לשמוח" .כשאבא היה עצוב" מאת יונתן יבין.
לחילופין ניתן לבחור בסיפור "המעיל של סבתא" מאת מרים רות.
נכיר סיפורים נוספים על משפחות שונות ,ונשחק במשחקים בעקבות הספרים.
 לילדי הגן ותלמידי כיתה א'

פו הדב – א"א מילן
פו הדב ,יצירתו הקלאסית של א"א מילן .נקרא מתוך הספר ,נטייל עם פו בתחנות
משחק ,נפגוש את חבריו של פו בחורש מאה העצים ,נצפה בקטע מתוך הסרט
וניצור דב מטפס.
 לילדי הגן ותלמידי כיתות א'  -ה' (ברמות שונות).
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משחקים בחרוזים-דתיה בן דור
דתיה בן דור ,שיריה ,סיפוריה והשימוש שהיא עושה במשחקי לשון :חרוזים ,מילים נרדפות ושטוזים.
מצגת מחשב ,תחנות משחק חווייתיות ויצירה.
 לתלמידי כיתות א' -ב'

עליסה בארץ הפלאות – לואיס קרול
על פי ספרו של לואיס קרול .נכנס לעולם שכולו פלאות ונשחק
במשחקים בהם נפגוש את הדמויות המרתקות מתוך הסיפור.
יצירה בנושא קלפים.
 לתלמידי כיתות ג' -ד'

נסיכת הירח – אגדה יפנית
מיפאן הרחוקה ...הצגת תיאטרון צלליות של הסיפור היפני הקסום "נסיכת הירח".
התאמת צלליות לאיורים בספרים ,יצירת צלליות והצגתן.
 לתלמידי כיתות א' -ב'

פעילויות בוקר לשכבה הצעירה (גן-כיתות א'-ג')
הספריה מציעה מגוון פעילויות לשכבה הצעירה שמטרתן לקרב את הילדים אל עולם הספר.
הפעילויות עוסקות בנושאים בספרות ילדים ,ומהוות מקור להעשרה ,הנאה ומידע.
משך כל פעילות כשעה וחצי.

רינת הופר – סופרת ומאיירת
נעסוק בספריה של הסופרת והמאיירת ,נכיר את גיבורי ספריה מתן ההולך לגן,
הילדות איילת ותום ,את המפלצת הסגולה ואת חנן הגנן .נחרוז חרוזים ,נשתעשע
במילים ובאיורים ,ונשחק במשחק תנועה.

 לילדי הגן ותלמידי כיתות א'

אל תסתכל בקנקן...
"מדוע אתה מאכיל את המעיל?" שאלו הסועדים את מרקו ,מוכר הפחמים בסיפור "תאכל מעיל
תאכל" .בתשובתו לומדים אנשי העיירה שיעור חשוב על מתן כבוד לאחר .נכיר עיבוד חדש של
הסופרת רונית חכם למעשיה ידועה וסיפורים אחרים העוסקים באותו נושא באמצעות משחקי חברה.

 לילדי הגן ותלמידי כיתות א'

איתמר פוגש ארנב  -דוד גרוסמן
איתמר לא פוחד משום דבר בעולם חוץ מ...ארנבים .יום אחד הכיר חבר חדש ,שהתברר שהוא
ארנב...וגם הוא פוחד מבני אדם ,עד שהכיר את איתמר .סיפור בעזרת בובות .נעסוק בספריו של דוד
גרוסמן ,נתמקד בשני ספרים ,העוסקים בפחדים .ננסה לגלות מה מפחיד אותנו .נבנה מלכודת
לפחדים ונרקוד את ריקוד גירוש הפחד.

 לילדי הגן ותלמידי כיתות א'
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הקנגורו הכחול של מאיה  -אמה צ'צ'סטר קלארק
הקנגורו של מאיה מרגיש זנוח כשמאיה מקבלת חיות צעצוע נוספות.
האם מאיה תשמור אמונים לחבר הותיק שלה? !
נכיר ספרים בנושא חברות ,ונברר מיהו חבר טוב.
 לילדי הגן

קריוס ובקטוס – תובריון אנגר
תיאטרון סיפור של המספרת אורנה הוכרמן.קריוס ובקטוס ,אורחים לא רצויים בשיניו של עוזי ,שמחים
כאשר הוא אוכל דברי מתיקה ואינו מצחצח את שיניו .כשרופא השיניים מטפל בחורים מגיע הקץ
לאורחים הלא רצויים .נכיר סיפורים בנושא בריאות.
 לילדי הגן

העכבר והתפוח – הסבלנות משתלמת !
תיאטרון סיפור על-פי ספרו של סטיבן בטלר בביצוע המספרת אורנה הוכרמן .תפוח בשל על העץ לוכד
את עינם של העכבר ובעלי-חיים נוספים .בתחילה חיכו כולם בסבלנות ,אח"כ ניסו להוריד את התפוח,
כולם –חוץ מהעכבר .משלא הצליחו ופקעה סבלנותם ,ויתרו ועזבו את המקום .כולם –מלבד העכבר
הסבלני .נכיר סיפורים שונים העוסקים בערכה של סבלנות.
 לילדי הגן

מפגש עם הסופרת זהר אביב
זוהר אביב כתבה את "בום בילי בום כתה א' שלום"" ,כוכב במתנה" ועוד .בעזרת משחקי
דרמה ותיאטרון בובות תדגים הסופרת את דרך כתיבתו של סופר ,מרגע חשיבה על רעיון ועד
המוצר המוגמר .הילדים יתנסו בדרך העבודה ובחיבור ספר משלהם.
 לילדי הגן וכיתות א'-ג'

עכבר הספריה  -דניאל קרק
סם העכבר גר בחור קטן מאחורי המדפים של ספרי הילדים ובכל לילה התגנב החוצה
כדי לקרוא עוד ועוד ספרים ,עד שיום אחד החליט לכתוב ספר בעצמו .האם יגלו הילדים
את הספר החדש שצץ פתאום בספריה? האם ימצאו את הסופר הסודי שכתב אותו?
נשתתף בחיפוש אחר הסופר ונהפוך למספרי סיפורים קטנים כמו העכבר והילדים בסיפור.
 לילדי הגן ותלמידי כיתות א'

הקרקס מגיע לעיר!
ילדי הגן מוזמנים לצפות ולהשתתף ב"קרקס הספריה"!
הילדים יכירו את חיי הקרקס ואת גיבוריו ,יהפכו ללוליינים וינסו את כוחם בתרגילי אקרובטיקה שונים.
נכיר ספרים העוסקים בנושא ונחזה בהצגת תיאטרון נייר של הספר "אבא בורח עם הקרקס" מאת
אתגר קרת .יצירה ברוח הקרקס.
 לילדי הגן ותלמידי כיתות א' -ב'

תהיה בריא ,מר מוריס מגי – פיליפ ס' סטיד
מוריס מגי ,שומר גן החיות ,ביקר תמיד את חבריו .יום אחד חלה,
לא בא לעבודה ,אך זכה לביקור של אורחים בלתי צפויים.
בפעילות סיפורים על בריאות ,ידידות ומה שביניהם.
 לילדי הגן ותלמידי כיתות א'
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סיפורים מהעולם
סביב העולם בספרים ובתמונות .נספר את הסיפור "העציץ הריק" מאת דמי ,נקרא סיפורים על ארצות
ומקומות מעניינים ,ניצור דרכונים ונשחק בשעשועון טריוויה.
 לילדי הגן ותלמידי כיתות א' – ג' (ברמות שונות)

לאה גולדברג – ראה פירוט בפעילויות הורים וילדים.
 לילדי הגן ותלמידי כיתות א' -ב'

לילה בלי ירח – שירה גפן
בספרות ילדים ניתן למצוא "התכתבויות" בין איורים וטקסטים מתוך רצון להעשיר את
המטען התרבותי של הילד .בספרה של שירה גפן "לילה בלי ירח" איורים מרהיבים
המזכירים איורים בספר "ויהי ערב" של פניה ברגשטיין וספרים אחרים.
באמצעות משחקים נכיר התכתבויות אלה.
 לילדי הגן ותלמידי כיתות א' -ג'

המעיל המופלא של יוסף – סימס טבק
ליוסף היה מעיל חורף חם ,אך מלא חורים .יוסף לא התייאש וקיצר את המעיל ,אך בכך
רק החל גלגולו של המעיל הישן .נספר את הסיפור "המעיל המופלא של יוסף" מאת סימס טבק
באמצעות אביזרי המחשה ,נשחק וניצור בעקבותיהם.
 לילדי הגן ותלמידי כיתות א'

המפלצת שקראו לה בהההה – יורם עבר-הדני
סיפורה של מפלצת קטנה ושמה בהההה .בכל פעם ששאלו אותה איך קוראים לה,
היא ענתה בהההה! והבהילה את כולם....האמנם היא כה מפחידה?
נכיר סיפורים הומוריסטיים על מפלצות ,נשחק וניצור מפלצות.
 לילדי הגן

איך לרפא כנף שבורה – בוב גרהם

איש לא מבחין בצפור הפצועה .רק הילד ביל .הוא לוקח אותה הביתה לטפל בה ומקווה שתוכל לפרוש
כנפים ולעוף .בפעילות סיפורים על בעלי-חיים ושעשועוני חידות.
 לילדי הגן

במדינת הגמדים
הגמדים יוצאים מבין דפי הספרים ,בונים עם הילדים בית פטרייה ועוזרים לסנדלר לתפור נעליים.
נספר ונמחיש את "הסנדלר והגמדים" ,נרקוד ונשיר שירי גמדים ,נקרא בספרים ונחפש את הגמדים
בעזרת זכוכית מגדלת .יצירת בובות גמדים.
 לילדי הגן

הילדון שלא רצה לישון – הלן קופר
ספרים בנושא שינה וחלומות .נבנה את שמי הלילה ונכנס לאווירה של שינה.
נספר את "הילדון שלא רצה לישון"  ,נכין את התפאורה לסיפור .יצירה בעקבות הסיפור.
 לילדי הגן
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הלוואי שהייתי...בעקבות הסיפור "חומפס" – שלומית כהן-אסיף
אינדיבידואליזם ,רצון לשינוי ,דימוי עצמי ומשאלות לב בספרות הילדים .נספר את "חומפס" באמצעות
דמויות על לוח לבד ,נרכיב פאזלים בעקבות קריאת הילדים בספר ,נכיר ספרים בנושא.
יצירה :הילדים יוסיפו לציור של חומפס אברי גוף ואביזרים על פי בחירתם.
 לילדי הגן

מרק גרזן – בן מיכאל
טעמים וניחוחות בספרי ילדים .נכיר ספרים העוסקים במיני מזונות.
נספר את "מרק גרזן" ,נבשל מרק גרזן ,ונטעם מן המרק החם והמהביל.
 לילדי הגן ותלמידי כיתות א' -ב'

מה אפשר לעשות ב...
סיפורים המציגים חשיבה רב כיוונית ,שימוש יוצא דופן בחלקי גוף או באביזרים .בין
הסיפורים" :הקרניים של אימוגן" -דייויד סמול" ,קריקטור הנחש הטוב" -טומי אונגרר


לילדי הגן

איילת מטיילת – פעילות בנושא בעלי-חייים לקטנטנים

הסיפור מסופר בעזרת הילדים באמצעות מחוות ותנועות ידיים המאפיינות את בעלי החיים
השונים .נצטרף לאיילת לטיול בשדה ,נפגוש בעלי-חיים מעניינים ,גדולים וקטנים ,נשיר ,נרקוד
וניצור בעקבות סיפורים על בעלי-חיים.
 לילדי הגן

קוקו ! מי אני ומה שמי ?
איפה  -תמר ברגמן

אמא משאירה את נוני אצל סבא וסבתא ,נותנת לו נשיקה ויוצאת ,נוני מחפש את אמא ,אמא מחפשת
את נוני ,ואנחנו עוזרים לה לחפש אותו באיורים .נכיר סיפורים שבהם דמויות או חפצים מסתתרים,
נשחק במשחקי חיפוש וזיהוי .יצירה.
 לילדי הגן

ורד הקיפודה במסיבת האביב

נספר את הסיפור "ורד הקיפודה" מאת שלומית דותן ,בעזרת בובת קיפוד ענקית ,אותה נלביש בבגד
פרחוני .נפגוש את ורד הקיפודה ,ונרקוד איתה את ריקוד הקיפודים .נכיר ספרים נוספים העוסקים
באביב.
 לילדי הגן

מכשפה'לה
מכשפות בספרי ילדים ,על מכשפות טובות ורעות .דמותה ואופיה של המכשפה :כיצד היא
נראית ,האביזרים בהם היא משתמשת ,כשפיה ,לחשיה ,השיקויים והמרקחות שהיא רוקחת.
סיפור במצגת "אמורי אשיג אטוסה" – נורית זרחי ,פעילות יצירה והקרנת "שוליית הקוסם" מתוך
"פנטסיה".
 לתלמידי כיתות ב' -ג'
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החבר שלי
חברות בספרי ילדים .קריאה ודיון על מצבים וקונפליקטים בסיפורים.
סיפור במצגת "אני מתגעגעת לאופיר ג".
 לתלמידי כיתות ב' -ג'

כובעים למכירה – אספיר סלובודקינה
"היה היה רוכל שמכר כובעים .אבל הוא לא היה כמו כל הרוכלים ,הנושאים את הסחורה שלהם על
הגב .הוא נשא את הסחורה שלו על הראש ".סיפור משעשע על כובעים ,קופים ומה שביניהם.
נכיר סיפורים על כובעים במציאות ובדמיון.
 לילדי הגן ותלמידי כיתות א'

פעילויות לבתי ספר יסודיים (כיתות ג'  -ו')



הספריה מציעה מגוון פעילויות לשכבה הבינונית והגבוהה:
פעילויות טיפוח קריאה ,שמטרתן לקרב את הילדים אל עולם הספר.
פעילויות דלייה ושימוש במידע שמטרתן הקניית מיומנויות כלומד עצמאי.
משך כל פעילות כשעה וחצי.

נושאים בספרות הילדים
להתבגר ולהתגבר בספרי קריאת כייף
הפעילות עוסקת בספרי קריאת כיוון ,שהיא סדרה איכותית ,בה כל ספר הוא
יחידה בפני עצמה .המכנה המשותף של הספרים שנעסוק בהם הוא
ילדים שיש להם קשיים חברתיים ,שלא מקובלים ,שיש להם בעיות שונים ואיך
הם מתגברים עליהם.
 לתלמידי כיתות ג'-ה'

אל מחוזות הפנטסיה
מסע מרתק אל מחוזות הפנטסיה .נכיר דמויות מעולם הפנטסיה,
נראה איך עוברים אליו ,נזהה את הבעיה בסיפור ונראה כיצד באה על פתרונה.
קריאה בספרים ,צפיה בקטעי סרטים ומשחק טריויה.
 לתלמידי כיתות ה' -ו'

אין רגע דאל – ספרי רואלד דאל
ספרי הפנטסיה וההומור של רואלד דאל ,סופר הילדים הפופולארי ביותר
בבריטניה .הביוגרפיה שלו וביטויה בספריו ובסרטים המבוססים עליהם.
קריאה מונחית של קטעים מספריו ,קטעי סרטים ,חידון טריוויה.
 לתלמידי כיתות ה' -ו'
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מיקס
הכרת הז'אנר ומאפייניו ,שפתו המיוחדת ,הסימנים המוסכמים ,הסטראוטיפים,
הקצב המיוחד של הסיפור וצדדיו האומנותיים.
 לתלמידי כיתות ד' -ו'

עליסה בארץ הפלאות – לואיס קרול
על פי ספרו של לואיס קרול .נכנס לעולם שכולו פלאות ונלך בעקבות עליסה
דרך תחנות הפעלה בהן נפגוש את הדמויות המרתקות מתוך הסיפור .יצירה.
 לתלמידי כיתות ג-ד'.

פו הדב – א"א מילן
פו הדב ,יצירתו הקלאסית של א"א מילן .נקרא מתוך הספר ,נטייל עם פו בתחנות
משחק ,נפגוש את חבריו של פו בחורש מאה העצים ,נצפה בקטע מתוך הסרט
וניצור דב מטפס.
 לילדי כיתות ג'  -ו' ברמות שונות.

חכמים וטיפשים בספרות הילדים
הספרות ההומוריסטית העממית וגיבוריה :הרשלה ,חושם ,ג'וחא וחכמי חלם.
דיון אודות המאפיינים השונים ,קריאה ,שעשועונים והמחזה.
 לתלמידי כיתות ג'  -ד'

איכות הסביבה זה אנחנו
איכות הסביבה בספרי ילדים .סיפור במצגת ,קריאה מודרכת של קטעי סיפורים
והצגתם ,חידון טריויה .
 לתלמידי כיתות ג' -ד'

בשביל הסביבה  -לכיתות הגבוהות
איכות הסביבה בספרי ילדים .סיפור במצגת ,קריאת מכוונת של קטעים מספרים והצגתם.
 לתלמידי כיתות ה' -ו'

משלים
משלים וכותבי משלים ,ספרים ,סיפורים אינטראקטיביים ,מצגת מחשב ,משחקי מחשב,
תחנות הפעלה וחידון טריויה.
 לתלמידי כיתה ד'
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מידענים צעירים– מיומנויות דלייה ושימוש במידע
בתי"ס יסודיים
כלים בחיפוש מידע  -מנועי חיפוש ,מפתחות ופורטלים באינטרנט
מנועי חיפוש ,פורטלים ,אנציקלופדיות ,מילונים ומפתחות באינטרנט
 לתלמידי כיתות ה'-ו'

בתי"ס על יסודיים
מאגרי מידע בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה
הדרכה בהכנת ביבליוגרפיה לעבודת חקר לתלמידי המגמות לפסיכולוגיה ולסוציולגיה .התלמידים יכירו
את מאגר הפרסומים במדעי החברה של מכון סאלד ,את המפתח לכתבי-עת בעברית של אוניברסיטת
חיפה ,ואת קטלוג הספריה .כמו כן ,יוצגו בפני התלמידים כתבי-עת וספרים בתחומים הרלוונטיים
ואתרי אינטרנט נבחרים ,וכן מאגר "סוציולוגיה" של הספריה.
 לתלמידי כיתות י"א-י"ב במגמות פסיכולוגיה וסוציולוגה.

מאגרי מידע בהסטוריה של עם ישראל וארץ ישראל
התמצאות במאגרי מידע בנושא היסטורי של עם ישראל וארץ ישראל.
התלמידים יכירו את רשימת המאמרים במדעי היהדות (רמב"י) של האוניברסיטה העברית ,את
פרויקט השו"ת של אוניברסיטת בר-אילן לנושאים יהודיים הלכתיים ,את קטלוג הספריה ,וכן כתבי-עת,
ספרים ואתרי אינטרנט רלוונטיים.
 לתלמידי כיתות י"א -י"ב במגמת הסטוריה

מאגרי מידע במדעי המדינה
הדרכה בהכנת ביבליוגרפיה לעבודת חקר לתלמידי המגמה למדע המדינה .התלמידים יכירו את מאגר
הפרסומים במדעי החברה של מכון סאלד ,את המפתח לכתבי-עת בעברית של אוניברסיטת חיפה,
ואת קטלוג הספריה .כמו כן ,יוצגו בפני התלמידים כתבי-עת וספרים בתחומים הרלוונטיים ואתרי
אינטרנט נבחרים.
 לתלמידי כיתות י"א -י"ב

מאגרי מידע במשפט עברי וישראלי
הדרכה בדלייה ממקורות מידע העוסקים במשפט העברי והישראלי.
התלמידים יכירו את פרויקט השו"ת של אוניברסיטת בר-אילן ,את התקליטור המשפטי – תקדין ,את
המפתח לכתבי עת בעברית של אוניברסיטת חיפה ואת קטלוג הספריה .כמו כן ,יוצגו בפני התלמידים
ספרים ואתרים נבחרים בנושא.
 לתלמידי כיתות י"א -י"ב

מאגרי מידע בביולוגיה– החיים בסביבתם
הדרכה בדלייה ממקורות מידע לעבודת חקר בביולוגיה .התלמידים יכירו את
המפתח לכתבי עת בעברית של אוניברסיטת חיפה ואת קטלוג הספריה.
כמו כן ,יוצגו בפני התלמידים ספרים ואתרי אינטרנט נבחרים בנושא.
 לתלמידי כיתות י"א  -י"ב

