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 טקס לסיום שנת לימודים בבית הספר היסודי
 

 מדי שנה ביום האחרון ללימודים נאספים תלמידי בית הספר לטקס משותף.

 הטקס מהווה מעמד חגיגי של סיכום ופרידה.

"צעירים" ו"בוגרים" בבית הספר, המשכיות חשוב שיהיו בטקס קטעים ייצוגיים של 

 לקראת השנה הבאה, פניה לבילויי הקיץ, דברי סיכום ופרידה מפי ההנהלה.

טקסים מסוג זה נערכים בדרך כלל בחצר בית הספר. לכן, יש להקפיד על זמן קצוב שכן 

 גירויים בחצר והחום עלולים לגרום לפיזור הקשב.

 אפשר לשנות בהתאם לצרכים של כל בית ספר.הטקס המוצע הנו דגם, הצעה, אותה 

בהכנת הטקס אפשר להשתמש בקטעי שירה, ריקוד וקריאה ממסיבות סיום שנערכו 

בכיתות השונות, בעיקר מסיבת סיום כיתה א', בה מציגים התלמידים את התהליך 

 שעברו. וממסיבת סיום שכבת כיתות ו', בה יש קטעי סיכום לתקופה בה שהו בבית הספר.

 ספח מצויים שירים לבחירה ולשיבוץ במהלך הטקס.בנ

 הטקס

 קטע קריאה:

 שנת לימודים. השנה"" -היום אנחנו נפרדים מ

 הייתה שנה נהדרת, בעוד חודשיים תתחיל אחרת. השנה""

 אנחנו התלמידים יוצאים לסדרת כיופים. קיץ, חופשה, ארטיק וים נשמע נהדר לכולם.

 רד מחברים וממורות.לא נוכל להתחיל ליהנות לפני שניפ

 ראשונים יספרו מה למדו, תלמידי כיתות א' שבתחילת השנה חדשים היו.

 של תלמיד כיתה א' קטע קריאה

 של תלמידי כיתה א' ריקוד

 ריקוד האותיות על פי שיר.

 

 קטע קריאה:

 לפני שנלך תעודות לקבל ומצב הרוח אצל כמה מאתנו יתקלקל לקיץ נייחל!

 

 קטע קריאה:

 ץ? )אפשרי עם אביזרים ופנטומימה(. מה יש בקי
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  -בקיץ יש 

 אבטיחים ומלונים וענבים וים, 

 בריכת שחיה,

 בגדים קצרים,  

 הרבה גלידה וגם אפרסקים ומשמשים 

 וזבובונים ויתושים 

 וסנדלים וכובעים ומזיעים וחם.

את האביזרים אפשר ליצור בגדול מקלקר ולצבוע. התלמידים שיופיעו הערה: 

 בפנטומימה יגזימו בתנועותיהם לביטוי החום, גרוש זבובונים ויתושים וכו'.

 

 קטע קריאה:

 מה זה הכל? זה כל מה שיש בקיץ?

 לא! יש עוד גם...

 קיץ, קיץ קונכייה

 ים כחול ושמשיה

 אבטיח קר אדום

 ואפרסק אחד כתום.

 פה גלידת ונילבית ק

 דובדבן מציץ בשביל

 הר קצפת אגוזים

 משמשים וענבים.

 הקטע הנ"ל יכול להיות מוצג על ידי קבוצת תלמידים בקצב הראפ. הערת בימוי:

 גם כאן אפשר ליצור מקלקר את המוצגים ולשלבם בעזרת כוריאוגרפיה.                       

 

  קטע קריאה:

 מה דעתכם שגם לרקוד נתחיל?שמענו על קיץ בדקלום ובשיר 

 ריקוד

 על פי אחד השירים

 לאה / דורי בן זאב

 הגלשן שלי / דני סנדרסון
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  קטעי קריאה:

 לפני שצוללים לכל ההנאות הנ"ל, צריך לדאוג להפקדת דגלים וגם להיפרד מן הבוגרים.

 כל בית ספר ינהג לפי מסורתו. בבית ספר בו נוהגים להעביר דגלים מן השכבה הערה:

 הבוגרת לשכבה הבוגרת לעתיד יעשה כן.

 בית ספר בו נוהגים להעביר את סמל בית הספר יעשה כך.

 רצוי שטקס ההעברה יעשה בליווי תרועת חצוצרה או תיפוף בתופים להעצמת המעמד.

 

 ....טקס העברה

 קטע קריאה:

 מנהלת ומורים גם הם זקוקים לחופשה, זאת תלמידים יודעים בבטחה.

 ם הם אינם מסירים, לכן את המנהלת נזמין להשמיע סיכום וכללים.אבל דאגה מלב

 

 דברי סיכום מטעם ההנהלה

 

  קטע קריאה:

לשיר את שיר הסיום נזמין את תלמידי כיתות ו', נכבדם במעמד אחרון של בוגרים, לפני 

 שבשנה הבאה בחטיבה הם יהיו שוב "הקטנים".

 

 שירים אפשריים לסיום

 תרמןהחגיגה נגמרת / נתן אל

 בשנה הבאה / אהוד מנור

 מחר / נעמי שמר

 הכל פתוח / נעמי שמר

 

 שירת התקווה.

 
  10.17.0770דים, מכללת בית ברל, פותח במרכז לתכנון לימו

 

 כל הזכויות שמורות 
 


