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פעילויות 
 לעידוד קריאה

 
 
 

רעיונות פעילויות סביב 
 ספר

  
 .לעלילת הספר/ הכנת סימניות מתאימות לשם הספר  .1

 

 

קרה )י מזדהה איתו מאורע שקרה לגיבור הסיפור ואנ  .2

 משימת כתיבה( איך אני התמודדתי  –לי משהו דומה 

 .בעזרת מחוון כתיבת חוויה
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מאורע שקרה לגיבור הסיפור ואני לא מסכים עם הדרך  .3

הצעות שלי . התמודד איתה/ ה את הבעיה /בה פתר

 .לפתרון אחר

 
 

סגירת . העתקתו לדף, בחירת קטע קצר מתוך סיפור .4

 .הסיפור כמיטב הדמיון המשך כתיבת –הספר 

 

ומתן הסבר מדוע כדאי , כתיבת מכתב לילד במקום אחר .5

 .לו לקרוא את הספר

 
 

. הכינו משחק המבוסס על אירועים ודמויות מהספר .6

הוראות ברורות , לוח משחק: המשחק חייב לכלול

 (או על גבי לוח משחק)ודמויות מהסיפור על גבי קלפים 

 

 

מות באיזור בספר שקראתם מוזכרים מספר מקו .7

ציינו את האירועים שהתרחשו . גאוגרפי מסויים

 כתבו . במקומות אלה על גבי מפה גדולה וברורה

ה /תארו את הגיבור. ה מספר שאהבתם/בחרו גיבור .8

 .ה/ונמקו מדוע בחרתם בו
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ספרו לו מה הייתה . ת הסיפור/כתיבת מכתב לגיבור .9

 (מחוון כתיבת חוויה).הרגשתכם בעת קריאת הספר

 

הצמידו אותן למקלות , ו דמויות מתוך הסיפורהכינ .11

 .הציגו לפני הכתה –ארטיק וחברו המחזה קטנה 

 
 

נסו לצייר את . סופר או דמות, בחרו בשם של ספר .11

האותיות בדרך יצירתית ולהוסיף פרטים מאפיינים ליד 

 .הכתב או בתוכו

 

 .כתב חידה על ספר שקראתם, חידון, הכינו תשבץ .12

 
 

רשמו  –ה אוהב את הגיבור ומצדיק את מעשיו /את .13

זאת בצורת כתבה לעיתון והביעו את דעתכם על מעשיו 

 .של הגיבור

 

עצבו בול לספר וציינו בתוכו את  –" בול לספר" .14

 .שם הספר וציירו בתוכו  דמות או דמויות שאהבתם

 
 

. . . עצבו שלט בהם אתם ממליצים על הספר אהבנו  .15

 . .   ואנו ממליצים לקרוא
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בו אתם מתארים את , שיר  –חמשיר  -, ל'ינג'הכינו ג .16

 .'דמות שאהבתם וכד, עלילת הסיפור

 

נבחרתם להכין פרסומת לטלוויזה בה נדרשתם להציג  .17

 .את הספר שקראתם

 
 

 " יש לי חלום" .18

 .חלומו של גיבור הספר. א 

 .בעקבות קריאת הספר, חלומו של הקורא. ב        

 

תערוכה של עטיפות חדשות  –ספרים בלבוש חדש  .19

 .לספר

 .משחקי מילים .21

 משחק זיכרון .21

 משחקי מסלול .22

 פאזל .23

 רביעיות .24

שאלות המתייחסות לפעולות ולרגשות  –טריוויה  .25

 .מתוך ספרי המצעד
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 קריאה מהנה        

 ופעילות מוצלחת           

 צוות מרכז העצמה           

                                           
 


