
 
 ב'  כיתה     ישראל ישראלי

 

סיפרת לי שבשפה אתה עדיין מתקשה "אבל אני מתאמץ 

לעבוד יותר מפעם קודמת".  אמרתי לך שאני רואה 

שהשתפרת בקריאה ולמרות הקושי הכתב שלך ברור  

יותר ומסודר יותר. חשוב שלקראת החופש הגדול תמשיך  

ובקריאה כל יום. העבודה הקשה להתאמן בכתיבה 

והתרגול היומיומי ישתלמו וכך תמשיך את ההתקדמות  

 שלך גם בשנה הבאה.

 

אתה . (6שולט בתרגילי כפל וחילוק )עד כפולות אתה 

 -פותר תרגילים ממש קשים בחיבור וחיסור בתחום ה

ניכר שאתה משתדל לעבוד ברצינות ובהתמדה   .100

אתה   ,לעיתיםוחשוב לך לסיים את המשימות.    בשיעורים

אתה עם חברים ואז אינך מספיק את המשימה.  מדבר

 ועובר שלבים רבים. " עשר אצבעותאתר " עובד יפה ב

 המשך כך.

שקראנו סיפורים בעיקר  זכור לך  שסיפרת לי  

 :ולמדנו על הדמויות והכוחות שלהם

הלן קלר". סיפרת לי ו "דמויות כמו בילבי

משקיע  ני"א :שהטיוטות עדיין קשות לך כי

מבזבז  ניצריך לעשות עוד טיוטה א ניוכשא

את כל המאמץ". אני חושבת שהמאמץ לא  

התוצר הסופי  .משתפר ואתה רקמתבזבז 

 שלך יצא מושקע! 

 

סיפרת שהשתתפת במפגשי "בשימוש 

חוזר", "מתקשקשים", מנדלות ו"משחקים  

נגולות, של פעם": "למדתי לשחק קרב תר

לומדים איך היו מרגישים ומשחקים פעם.  

  ע במנדלות גם מציירים וגם לומדים להירג

כמו ביוגה". במתקשקשים נהניתי לראות את  

ההקשבה שלך דרך התנועה. שמחתי לשמוע  

 מהבחירות שלך. תשנהני

 

 

 :גופני ךהמורה לחינו

, אתה מצטיין בספורט. אתה מגיע ישראל

  פעילויותללמוד  רצוןלכל שיעור עם הרבה 

ולהצליח בהם. במשחק בית שדה, חדשות 

  רקת את הכדור בצורה מעולה ובנוסף ז

יישר  נקודות לקבוצתך. 2הצלחת להשיג 

כוח על הלמידה, ההשקעה וההתמדה 

  בשיעורים.

 , כל הכבוד! סיימת את כיתה ב' בהצלחה רבה! ישראל

הנות מתהליך הלמידה. אתה מבצע משימות באופן עצמאי, משתתף בשיעורים ותורם רבות לשיח יאתה קורא טוב ומצליח ל

הכיתתי. אני מאוד נהנית לשוחח איתך, אתה מאוד פתוח ויש לך תשובות מאוד כנות ונבונות. סיפרת לי ש"אני יותר רגוע בבית 

כשקשה. המשך   עספר, אני ממש משחרר את השרירים וזה עוזר לי". הצלחת להתגבר על הקושי שלך ולמצוא דרך להירג 

 להשתמש כמה שיותר בדמיון! 

 חופשה נעימה ובהצלחה בשנה הבאה בכיתה ג'. 

 

משחק ואני רואה אותך אתה אוהב לשחק בהפסקות עם חברים 

תופסת  כדורגל )"הבנות משחקות איתנו כדורגל, זה מרענן"(, 

 וחיי שרה עם ילדי הכיתה. 

עכשיו מצליחים להפסיד יות, ו"פעם בכדורגל היו התווכח

הודה שעשה פאוול וגם  ילדהודתה שהיה לה יד,  ילדהבכבוד, 

אני מצליח". אני רואה שאתה משתדל ליצור אווירה נעימה 

מתגבר על  ה לא מצליח אתה מהר מאוד כשמשחקים וגם כשז

 .סולח ומבקש סליחההקושי, 


