
 
  'דכיתה     ישראלה ישראלי

 

בחומר   ושולטת  טובה  שאני  מרגישה  אני  "בשפה 

ת ולכתוב". את מבינה א  בגלל שאני גם אוהבת לקרוא 

בדעותייך   ותורמת  ובסיפורים  בטקסטים  הנקרא 

לנסח את עצמך  היכולת הגבוהה שלך בשיעורי שפה.  

.  םומענייניי  עשיריםלך ליצור תוצרי כתיבה  מאפשרות  

, למרות החיבור  שפר טיוטותלעבוד ול הנכונות שלך  

ללמוד   ורצון  בגרות  על  מראה  ראשוני,  לתוצר 

 ולהתפתח. 

בשיעורי החשבון את עושה מאמץ להישאר מרוכזת  

נושאים   להבין  לך  עוזרת  שלך  ההקשבה  ולהשתתף. 

כמו המבנה העשרוני ושברים. "בחשבון אני מרגישה 

את החומר, אבל לפעמים יש לי קשיים.  שאני מבינה  

פחות   אני  ועכשיו  החומר,  על  נתקעתי  שעברה  שנה 

פעולות   סדר  את  איתנו  לתרגל  המשיכי  נתקעת". 

ואני בטוחה שתמשיכי להרגיש   וגאומטריה  החשבון 

 שיפור בהבנת המקצוע. 

 

מוטיבציה   ראיתה  'מראה-מראה' במסע  

גדולה לכתיבת הסיפור והשקעת בו רבות.  

אורך   ולכל  שיתפת  לכתוב"  אוהבת  "אני 

תהליך, גם    בורנכונות לע  תהראיהעבודה  

"כתיבת סיפור זה   :כשהדבר לא היה פשוט

לא תהליך קל, זה לא קל כל פעם לתקן את  

הסיפור הסופי שלך נכתב מה שלא טוב".  

וסיכמת   גבוהה  שווה אברמה  ת  "זה היה 

 זה וזה היה כיף שהתעניינו בסיפור שלי". 

 

   המורה לערבית:

כי   רואה  בשיעורי אני  הנאה  מגלה  את 

אתערבית ו תמיד    .  מצליחה  מרוכזת 

אתבמשימות   פעילה סקרנית  השונות.   ,

אני  נהדר!  שזה  רבות  שאלות  ושואלת 

מפיקה   שאת  ההנאה  את  לראות  שמחה 

 מלמידה של שפה חדשה. המשיכי כך!

את ילדה סקרנית, עם יכולת לקלוט במהרה נושאים חדשים אותם אנחנו לומדים. בהרגשתך את חזקה בעיקר במקצועות   

"אני יכולה לכתוב דברים בהם הייתי רוצה רבי המלל אך גם בחשבון יש לך יכולות טובות מאוד. שמחתי כששיתפת:  

דדת בבית הספר הוא יכולת האיפוק שלך. לעיתים אתגר אתו את מתמו להשתפר, אבל לבצע אותם זה בשבילי אתגר".  

תכופות את יוצאת מריכוז בשיעורים ומשוחחת עם חברים, דבר המפריע מאוד להתנהלות השיעור ולמורייך. אני יודעת  

שאת מסוגלת לעשות שינוי, אך את צריכה לבחור בשינוי זה ורק אז הוא יצמיח שורשים. אני איתך בדרך, להיות לך אוזן  

 ולעזור לך במה שתבקשי. קשבת 
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