
 
  כיתה א'     ישראלה ישראלי 

 

 את שולטת היטב באותיות ובצלילים שלמדנו. 

אני מרגישה שהשתפרתי בקריאה. "   בשיחה שלנו סיפרת:

בהתחלה היה לי קצת קשה וקראתי לאט ועכשיו אני 

לראות אותך  מרגישה שאני קוראת יותר טוב". שמחתי

ת בחריצות על מנת להשתפר. מתאמנת, משקיעה ועובד

את עובדת נפלא בחוברת ובדפי העבודה. המשיכי 

 בבית. גם להתאמן על הקריאה 

אמרת: "אני  .10את שולטת היטב בחיבור וחיסור עד 

לא תמיד  ניכי אככה ככה את שיעור חשבון  תאוהב

צליחה לפתור את התרגילים". אני רואה את מ

ההשתדלות שלך ואת הרצון שלך להתקדם ולהצליח.  

את אוהבת .    המשיכי להתאמן בכיתה ובבית וכך תצליחי

לשחק במשחקי חשבון, לפתור תרגילים במחברת 

ולעבוד בחוברת ובדפי העבודה. כאשר יש לך שאלה את 

 כל הכבוד!  לא מהססת וניגשת לשאול. 

 מסע 'מראה מראה':  

"נהניתי מאוד לכתוב בית חדש לשיר כי 

, כאילו שאני בכיתה ד'. ההרגשתי שאני גדול

אהבתי להסתכל במראות. אחר כך גם ציירנו 

ציירתי את עצמי את עצמנו בתוך מראה. אני  

עושה פרצוף מצחיק. אהבתי גם לרקוד 

בהשתקפות. רקדנו כולם ביחד במסדרון  

 שמולנו עושה".  הועשינו מה שהילד

"אנחנו בוחרים ארבעה מפגשים ומתוכם 

מקבלים שניים. מה שיוצא אני מרוצה. כי 

אם לא קיבלתי את מה שהכי רציתי, אז צריך 

יצרנו מדברים  " בשימוש חוזרב" להתגבר. 

שהשתמשנו בהם לאחרונה ועשינו מהם  

אטרון בובות יצרנו בובות על  ייצירות, ובת

פעלנו בובות  לו ה מקל ובובות אצבע ואפי

 נו".אטרון בעצמית

 נטלי, המורה לאנגלית:  

, אני רואה כי את נהנית בשיעורים. להראיש

את משתתפת ועובדת ברצינות רבה, גם 

בפעילויות השונות. בדפי העבודה וגם 

במיוחד את אוהבת את הסרטונים והשירים. 

שמחתי לשמוע על אהבתך לשפה 

ולשיעורים. המשיכי ללמוד בהנאה. כל 

 הכבוד! 

 

לקבל ולחברות , את מביאה איתך לכיתה המון אנרגיות חיוביות! את אוהבת להשמיע את דעותייך, ולעזור לחברים ישראלה

 החלטות נכונות. את מרבה להשתתף בשיעורים ובמעגלי השיח, ואני מאוד שמחה על כך. 

יע בלימודים ולא לוותר  את ילדה יצירתית ואוהבת מאוד ליצור ולשמח את האחרים עם הציורים והברכות שלך. המשיכי להשק

 לעצמך גם אם לעיתים קצת קשה. ההתמדה והרצינות שלך הם אלה שגורמים לך להצליח. 

 ה ואנחנו לומדים ממך המון.את אוהבת לקחת על עצמך אחריות ולבצע תפקידים שונים בכיתה. את פעילה מאוד בכית

 בהצלחה רבה, אני מאמינה בך! 

 ה טובה ורגישה מאוד לילדי הכיתה. את חבר

ראיתי אותך פותרת מחלוקות שעולות עם החברים בעזרת שיח 

מכבד ובוגר. את יודעת להקשיב, לבקש סליחה כשצריך ולקבל 

ועובדת יפה את משחקת עם חברייך לכיתה התנצלות גם כן. 

לשחק רות וחבבקבוצות עבודה ולמידה. את מזמינה חברים 

 או זקוק לעזרה.  עצוברה או חבאיתך ושמה לב אם חבר 

את מכבדת את החברים ותמיד מקשיבה להם בשיעורים 

 ובמעגלי השיח.

 

 תמונת אילוסטרציה


