
 
 'גכיתה     ישראלי השראלי

 ,ישראלה

 שמחת חיים. מלאתאת ילדה חברותית, מצחיקה, 

ומעודדת אחרים לנהוג  לחברי הכיתה אוהבת לעזוראת 

שמחתי לראות כי הגדלת את מעגל החברים והחברות . כמוך

 אני נהנית לראות אותך משחקת כדורגלמתחילת השנה. 

 .רוקדת בשיעוריםו בהפסקות

שיתפת אותי כי "השיעור שמעניין אותי באופן קבוע הוא 

ושואלים  פילוסופיה כי אנחנו לומדים המון דברים חדשים

". את זה קשה אבל גם מעניין תשובה אחת ןשאלות שאין לה

כשהוא מגיע את מאמצת אותו אלייך וסקרנית וצמאה לידע, 

 בשמחה.

את משתתפת ומקשיבה בשיעורים ומשתדלת להבין את 

זה  ,לתרגל קריאה וכתיבה בביתומר הנלמד. הקפידי הח

  להתקדמות והצלחה.שלך המפתח 

 אני פה בשבילך לסייע בכל דבר.

 

 בהצלחה במחצית הבאה!

 המחנכת

קריאתך טובה, כתב ידך מסודר, את מבינה את הנקרא 

ויודעת לענות על שאלות מתוך קטעי הקריאה 

בשפה. אני נו אמרת: "קשה לי יהשונים. בשיחה בינ

תמיד בין האחרונים שמסיימים את המשימות 

בכיתה". לכל אחת יש את הקצב שלה ואני רואה שאת 

משקיעה ומתקדמת מיום ליום. המשיכי לתרגל 

קריאה וכתיבה בכיתה ובבית כך קריאתך תהיה 

 שוטפת ומדויקת.

 

. את 100את שולטת בחיסור )ללא המרה( וחיבור עד 

בשיחה מגלה הבנה בשטחים והיקפים של מצולעים. 

השתפרתי בחשבון בכפל. שנה שעברה אמרת: " שלנו

 לא ידעתי את הבסיס ועכשיו אני יודעת אותו טוב". 

בשיעורים ואת רואה  את עובדת ברצינות ובהתמדה

גם מתנסה את התוצאות הטובות. אני שמחה כי את 

באתגרי החשיבה ופותרת את החידות השבועיות. 

 מפחדת מאתגרים ומתמודדת איתם היטב. ינךא

 

 

עבדת ברצינות ויצרת ת ומסעהלאורך 

על  . בשיחה ביננו אמרתיםנהדר יםתוצר

נהניתי ליצור טיוטות, : "מסע התחלות

שההורים כלתת משוב אמ"ת לחברים ו

על מסע באו לראות את התערוכה שלנו". 

היה כיף לצייר סמל ואחר : "אמרתסמלים 

זה לא קורה כך לבחור את הסמל שלנו. 

בכל בית ספר שילדים בוחרים. בסוף נבחר 

 .וזה שימח אותי" שרציתיהסמל 

 

אוהבת מאוד "אני  :סיפרתנו יבשיחה בינ

בוחרים את המפגשים,  נחנואת הרעיון שא

. "זה מקורי ואין את זה בכל בתי הספר

יוגה, אורגימי במפגשי השתתפת עד כה 

. את וצילום תמונות מבוא לתכנות

משתתפת פעילה, גם אם אין ילדים שאת 

ואת פתוחה להכיר בקבוצה מכירה 

וללמוד דברים חדשים. המשיכי ליהנות 

 מהלמידה גם בסבבים הבאים.

 

 המורה למחשבים:

הכנת מצגת וסרטון נפלאים מהתמונות 

שהבאת מהבית. הילדים ממש התלהבו 

 יתאני רואה כמה את נהנ !מהתמונות שלך

יישם את מה שאנחנו למחשב ו עללעבוד 

היטב אחר הסבריי  תלומדים. את עוקב

בצורה נהדרת  מתבתחילת השיעור ומייש

 . זה מצוין. המשיכי בדרכך זו.לאחר מכן

 

העדת על עצמך: "אני תלמידה מסודרת, סבלנית, אני יודעת לעבוד בקבוצה כפי ש ,את תלמידה טובה, נבונה וסקרנית

כשהנושא מעניין אותך את עומדת אל מול הכיתה בביטחון, מדברת באופן קולח וברור, תוך העברת  .ולשתף פעולה"

ומביעה את עמדותייך  משתפת את משתתפת פעילה בשיעורים,מידע שחקרת וגילית בעצמך בצורה מרתקת ומעניינת. 

ם בשיעורים את מדברת עם שימי לב שלעיתי .במעגלי השיח ובדיונים השונים לכיתה את תורמת הרבה .היצירתיות

 עושה זאת ואני סומכת עלייך כי תצליחי בכך.החברות. נסי להתמקד יותר בנעשה בשיעור. ראיתי אותך 

 

 

 את חברה טובה ויודעת ליצור שיחה מהנה וקולחת עם כל אחד

. בהפסקות לעיתים את נהנית גם מהשקט, ורוצה זמן ואחת

חברייך וחברותייך לכיתה את לעצמך, אך כשאת משחקת עם 

מפיקה מכך הנאה גדולה ותורמת רבות למשחק: "הכנו הצגה 

עוד אמרת:  . ניגנתי בפסנתר דמיוני ומאוד נהניתי". הבהפסק

עם החברות שלי". אני רואה  רבה "קשה לי לפעמים כשאני

שאת מתמודדת עם הקושי הזה בצורה טובה ודואגת 

 גם אוהבות את חברתך.  לכן הן .שהחברות תמשיך למרות הכל

 תמונת אילוסטרציה


