
 
 כיתה ב'    שראל ישראליי

 ישראל,

 אתה ילד נבון, אכפתי, רגיש ואהוד על חבריך.  

בהפסקות  שונותאני נהנית לראותך משתתף בפעילויות 

 ובשיעורים. 

זכורה לי המצגת שהכנת על חוקי משחק הכדורסל ואיך 

לשחק תוך שמירה על כבוד הדדי. הכנת גם שיעור נהדר 

בנושא השעון. אני גאה בך שלקחת על עצמך משימות אלו 

 וביצעת אותן בצורה כה יפה. 

אתה משתתף קבוע בשיעורים ובמעגלי השיח שלנו, יש לך 

 נו.ידע עצום ואני שמחה שאתה חולק אותו את

עברת תהליך נהדר מתחילת השנה. אתה לא מפחד מאתגרים 

אתה מתקשה.  ןומתמודד בצורה טובה במשימות בה

השתפרת מאוד בכתיבה ובקריאה. המשיך לתרגל גם בבית. 

 אני מאמינה ביכולת שלך להתמיד ולהצליח! 

 

 בהצלחה במחצית הבאה!

 המחנכת

 

הנקרא ה קורא וכותב יפה מאד. אתה מבין את את

ועונה יפה על השאלות שאתה נשאל עליהן.  בשיחה 

"אני רוצה להשתפר בשפה, לדעתי אני  :אמרתנו יבינ

אם אני קורא סיפור קשה לי לזכור את . פחות טוב בזה

זהו  ,המשך לתרגל קריאה בכיתה ובביתכל הסיפור". 

אתה בהחלט ו המפתח להתקדמות והצלחה שלך

 בדרך נכונה.

 

 .ומעבר לכך 100בחיבור וחיסור עד היטב שולט אתה 

אתה מבין היטב את נושא שטחים והיקפים של 

משתתף ו ד ברצינות בשיעוריםאתה עוב מצולעים.

בשיח הכיתתי. אתה מתנסה באתגרי חשיבה ופותר 

את החידות השבועיות בכיתה. זה מראה על הרצינות 

ה אני רוצ.  סיפרת לי: "שלך וכי אינך חושש מאתגרים

להמשיך להצליח בחשבון כי בעתיד בא לי לעבוד עם 

 בטוחה כי תשיג את מטרותיך.אני אבא שלי". 

 

במסע התחלות נהנית ליצור משהו מקורי 

משלך ושיתפת אותנו בחוויות המסמלות 

עבורך התחלה. השקעת מאוד בתוצר 

על הסופי שלך בציור ובמשפט שכתבת. 

"היה כיף להציע סמל  אמרת: מסע סמלים 

לבית הספר ולבחור. הסמל שרציתי לא 

נבחר וקצת התאכזבתי אבל התרגלתי". 

הלמידה  ךיאני שמחה שנהנית מתהל

 וקיבלת את החלטת הרוב באופן כה בוגר.

 

מפגשי "כיף בבשיחה ביננו אמרת:  

 מפגשבגלל שאפשר לבחור את ה הבחירה

וכל יום רביעי בשעתיים  שאתה רוצה

". מאוד פישיעור כי לומדהראשונות אתה 

הוספת עוד שבמפגשים "יש כל מיני 

, אוריגמי, ממדכמו תלת ם דברים נדירי

אני רואה אותך מדי שבוע . "יוגהו טיולים

. המשך רבהרץ למפגשים בהתלהבות 

 ליהנות גם בסבבים הבאים.

 

 

 המורה לאמנות:

תמיד  עובד בשיעורים שלי. ךתענוג לראות

יוצר לפרטי פרטים, לאט משקיע,  האת

כישרון רב  ובסבלנות. בעבודתך ניכרים

ה. הייתי שמחה לשמוע אותך ויכולת גבוה

 המשך ומביע דעתך. ףמשתיותר 

 להסתקרן להתלהב, ללמוד, לתכנן וליצור

 .גם במחצית הבאה

 

 

"אני בשקט כשצריך להקשיב, אני משתף בדברים אבל לא את כולם, אני טוב ועוזר בעבודה נו אמרת: יבשיחה בינ

אני משתף פעולה ויכול להנהיג את הקבוצה וגם לשמוע את דעתם. אני תלמיד טוב, בביה"ס הזה גיליתי המון  ,בקבוצות

אתה תורם רבות לשיח הכיתתי, יש לך תובנות נבונות והסקרנות שלך  היטב! אתה מכיר את עצמך". על עצמי דברים

בצורה טובה, משקיע בשיעורים המשימות אתה מבצע את  .. יש לך שפה עשירה ואתה מסביר את עצמך מצויןנהדרת

. אני רוצה שתעשה ביכולות הללו שימוש ברגעי כעס. אני יודעת שזה לא קל אבל אני סומכת שמח כשאתה מצליח בהםו

 .עליך שאתה יכול לעשות זאת בהצלחה

שיתפת אותי שהחוויה המשמעותית עבורך בבית הספר היא 

ונהנה לשחק עם ילדים מאוד עם החברים. אתה חברותי 

לראות  שמחתי. והם נהנים לרוב מחברתך שונים בהפסקות

עד כמה הרחבת את מעגל החברים שלך מתחילת השנה. 

 אתה יצירתי מאוד ומרבה להמציא משחקים מקוריים משלך.

 זה נפלא!

כי לפעמים אתה פונה אל החברים בצורה לא שים לב 

מכבדת. נסה להראות יותר את הצד הנעים שבך. ראיתי אותך 

 .בכל מצליח לעשות זאת ואני כאן כדי לסייע לך

 

 תמונת אילוסטרציה


