
 

 ב' כיתה     ישראלה ישראלי
 

 

י על עצמי שאני יודעת לכתוב ולקרוא גיליתסיפרת לי ש" 

. אני מאוד גאה בך, את " מתחילת השנה יהשתפרתו

  את מקפידה לענות תשובות מלאות וקוראת מאוד יפה, 

. כתב ידך ברור ואת מצליחה לעבוד על שאלות שונות

  .עשית דרך נהדרתעצמאית בכיתה. 

לקראת כיתה ג' המשיכי לקרוא בזמנך החופשי ואני 

  אשמח לקרוא סיפור שכתבת בחופשה.

 -ון תרגילי חיבור וחיסור בתחום ההתקדמת יפה בפתר

 . את מתקדמת גם בפתרון תרגילי כפל וחילוק.  100

לא  נילהתרכז וא יקשה ל לפעמיםבשיעורים : "אמרת לי

. אני רואה את המאמץ את מה שצריך" מספיקה לסיים 

המשיכי בדרך שאת עושה, גם כקשה לך ומעריכה זאת. 

נהניתי לראות מהרה. ותרגישי בשיפור בתרי ואל תווזו 

אותך עובדת יפה באתר "עשר אצבעות", זו דרך נהדרת 

 במהלך החופשה.  לתרגל גם

 

ממסע ה"כוחות" זכור לך במיוחד תהליך  

. עבדת בעבודת  כרטיס הברכהההכנה של 

ויצא  החברהם צוות ושיתוף פעולה מלא ע

 תשהתקשיסיפרת    .לך תוצר מושקע ומוקפד

הצלחת לעבור על הכתב שלך עם   כשלא

לת ועיפרון. התגברת על הקושי בזכות היכ

  כל הכבוד!  שלך לבקש עזרה ממני או מחבר.

סיפרת שבמפגשי הבחירה היית 

ב"מתקשקשים" וב"יצירה בלבד". שמחתי 

מהיצירה. במתקשקשים   תלשמוע שאת נהני

ראיתי איך את עובדת בזוגות בהקשבה 

ילדים מכיתות ושיתוף פעולה ונפתחת ל

לראות את התנועה שלך  יאחרות. נהנית

 והתקשקשת נהדר! 

 

 : מחשביםהמורה ל

למדנו השנה הרבה דברים חדשים. אמרת לי 

 "קהות" שנהנית במיוחד להכין חידונים ב

חידון  גם ולצייר בתוכנת ה"צייר". הכנת 

נהדר בחשבון לכיתה. שמחתי מאוד לשמוע 

שאת מתרגלת גם בבית. שליטתך בפאואר 

 והכנת מצגות נהדרות. מצוינתפוינט 

 כל הכבוד! סיימת את כיתה ב' בהצלחה! , ישראלה

את  החברים נתנו לךנות מתהליך הלמידה. היאת קוראת היטב, מבצעת משימות באופן עצמאי, משתתפת בשיעורים ויודעת ל

כל . רוצים בחברתך ילדים רבים. מצליחה לגייס את הסובבים אותך בנעשה ולהשרות אווירה טובהאת תמיד  .כוח החברות

של והמהנה להסתכל על הצד הטוב  גמא כשהתלכלכנו בבוץ בטיול השנתי, את הצלחתתך היא חוויה חיובית, לדוחוויה אי

  החוויה וזה מעורר השראה.

  שנה הבאה, בכיתה ג'.חופשה נעימה ובהצלחה 

 

 תמונת אילוסטרציה


