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 ,ים יקרים שלוםהור

ואנו מתפנים כעת לספר על חלק מהעשייה החינוכית , חודש מלא וגדוש מאחורינו

 .בבית הספר

אותו ערכה כיתה ביום שלישי השבוע חגגנו בבית הספר את חג השבועות בטקס 

ילדי כיתה בי ציינו . בניצוחן של וולרי סיגאוי מחנכת הכיתה ולירון מלכה', ב

תודה . וההתרגשות היתה רבה, במעמד זה את סיום למידת ספר בראשית

 !היה מקסים... למורות ולהורים המשקיענים שהמחיזו והופיעו לפני הילדים

רת סעודות כיתתיות טעימות חגיגות השבועות נמשכו עד ליציאה לחופשה במסג

 . ופעילויות בנושא שבועות

 !חג שמח וחופשה נעימה

 

 



 

 

 שיטת מונטסורי בבית ספר תמר

שיטת מונטסורי מתבססת בבית הספר כחלק מתהליך תלת שנתי שמטרתו 

השנה התבצע לימוד . להגיע לגיוון דרכי ההוראה וההדרכה בבית הספר

ולאחר שנה משמעותית במקצוע , בדרך זו' ד-ו' המתמטיקה בכיתות ג

' כיתות ג -המתמטיקה אנו פונים להרחיב את הלמידה בשנת הלימודים הקרובה

? אז מהי שיטת מונטסורי. יחוו וילמדו מתמטיקה ולימודי שפה לפי שיטה זו' עד ו

http://montessori-: אנו ממליצים להעיף מבט בקישור הבא, ראשית
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, מדובר בשיטת לימוד מוכחת שמתמקדת בתלמיד כלומד עצמאי ודינמי, בקצרה

בלמידה שנותנת מקום מרכזי לחושים , במורה כמנחה ומקנה מיומנויות למידה

. ולהמחשה ובסביבת למידה המשתנה לפרקים בהתאם למטרות הלמידה

המורה מנחה את התלמידים להגיע הלמידה נעשית במרחבי למידה כאשר 

לעתים בקבוצות למידה , לעתים נעסוק בלמידה רב גילית. ללמידה עצמאית
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העבודה המונטסורית מתמקדת בתלמיד בראייה . דיפרנציאליות בתוך כיתה אחת

היא עולה בקנה , וככזאת, הוליסטית שנותנת מקום לכל תכונותיו כאדם וכלומד

 .בבית ספר תמר אחד עם התפישה החינוכית שלנו

 .מלמדים את הוריהם מתמטיקה' תלמידי כיתה ג: בתמונה

 

 ...חדשות בקצרה

מהלך חודש מאי ערכנו שבוע מיפויים ובו נכחנו לראות התקדמות שנתית ב 

 . יפה במקצועות הליבה בבית הספר

 ,מתמטיקהב :ב"בחנו בשלושה מבחני מיצנ 'למידי כיתה הת :וד במאיע 

 .שפה ואנגלית

מאי והציגה תכנית ב 13-יולים הכוללת מורים והורים התכנסה בטעדת ו 

תכנית הטיולים המלאה . תלת שנתית של טיולים וסיורים בבית הספר

 .פ"תצורף למידעון תש

 -ברה תדריך מוכנות לחירום שהועבר על ידי מדריכות חיילותע 'יתה הכ 

 .במאי 20-19בתאריך 



 ,די במסגרת תכנית המעבריםגתארחה בתיכון עין ה 'מאי כיתה וב 21-ב 

 .קיימה פעילות גיבוש בהר עמשא' וכיתה ג

ופעה ה -ל תרבות עם להקת בת שבע בעין גדיס :ום גדושי ,מאיב 22-ב 

כבאית ולוחמי אש הגיעו לבקר ... מרשימה ומרגשת בהשתתפות הקהל

וצוות בית הספר עבר הדרכה , ג בעומר"לקראת ל' ג -'את תלמידי כיתות א

 .ראה בשיטת מונטסוריבנושא הו

ודה לאלושה המורה ת ,מאיב 26-ישראל התקיים ב ה'ום ספורט ברוח נינגי 

 .ג"לחנ

 .מאיב 27-תקיים בה (ותאם לגילאים שוניםמ)ל תרבות בנושא קולנוע ס 

 .אחר הצהרים התקיימה הרצאתו של שמעון אזולאי להורים ולצוות

 .מאיב 27-29ועצות פדגוגיות התקיימו בתאריכים מ 

  .עילות גיבושפ -יימה ערב כיתהק 'יוני כיתה הב 2-ב 

 ,קיימה פעילות ילדים מלמדים הורים מתמטיקה' כיתה ג

ילדים לסיום שנה בנתה ספסל יפהפה כמתנת  -בפעילות הורים' וכיתה ו

 !להורים ולהילה אסרף המחנכת, תודה רבה לילדים. פרידה מבית הספר

ביוני צוות בית הספר עבר הדרכה  3-ב 

 .וספת בשיטת מונטסורינ

 'ו-'יוני קיימנו פעילות לבנות הב 2-5 

פעילות . בנושא גיל ההתבגרות

 .מקבילה לבנים תתקיים בהמשך

קר סוף שנה להורים בנושא אקלים ס 

בית הספר הופץ אליכם בימים 

 .נשמח לתשובות מהורים שטרם ענו, תודה לכל מי שענה, האחרונים

 להתראות

 צוות תמר


