Recommended Summer Reading for Native Groups
Hebrew staff – IRDS Summer 2019

Dear parents,
Since a few of you asked us on several occasions about recommended books to keep up with
your child’s reading and comprehension level, we have prepared a recommended book list for
your personal use. Reading is also recommended for vocabulary development and this is why
some books are recommended for your child to read, and some are recommended for you to
read to/with your child. Read alouds are extremely beneficial when the child hears your
expression, intonation and sees the words that you are reading.
** Please note that students are at different reading levels so there might be a book on the
list that will still be a bit challenging for your child to read independently. If that is the case,
you can start reading together or one line you, one line him/her. In order for your child to
read at his/her grade level, reading needs to occur for 8-10 minutes every night, the same as
in English so please ask your child to be patient when reading on their own.
Please let us know if you have any questions…
Enjoy,
Nirit, Ariela, Ilana, Yonit & Bat-hen.

Students finishing K

Students finishing 1st

Independent reading by your
child
K students cannot read
independently yet, however,
when you read to them, it
would be great practice for
you to ask them to point on
the page to where they see
the letter: , ד, ג, ב, אetc.
Each time you read choose
2-3 letters and play this game
for 2-3 pages before you
start reading.
 חנה גולדברג/ אילו הייתי אריה
 רינת הופר/ איילת מטיילת
 יהודה/ הילד הזה הוא אני
אטלס

Read alouds by you
/ חמש מכשפות הלכו לטייל
רונית חכם
 עינת צרפתי/ השכנים
 רינת הופר/ מישו
דור- דתיה בן/ בית משותף
 נירה/ שפת הסימנים של נעה
הראל
שלום- אביעד שר/ אורן ורקסי
פדר- גלילה רון/ טולי תעלולי
 תמר בורנשטיין לזר/ קופיקו
 עוזי בן כנען/ אני ברק
 דויד גרוסמן/ ג'ירפה ולישון
 רינת פרימו/ מכופף הבננות
 יהונתן גפן/ אלרגיה

הכבש השישה-עשר  /יהונתן
גפן
אותיות הולכות לים  /סמי
מיכאל
האביר ,הנסיכה ,הדרקון
הנורא ואוטו נושא הכלים /
גלעד סופר
אופניים של גדולים  /יהודה
אטלס
אמורי אשיג אטוסה  /נורית
זרחי
הרפתקאות דוד אריה  /ינץ לוי
אגדות הארמון הקסום  /דבורה
עומר
סיפורי הבית המשותף  /נירה
הראל

איה! אווץ'! אווה!  /רינת פרימו
שפן  /גלעד סופר

הנמר של שלמה המלך /
שלומית כהן אסיף
זרעים של מסטיק  /לאה נאור
אבא הכי חזק  /נרי אלומה
יחי והידד  /רינת פרימו
מתקן החלומות  /אורי אורבך
)קצת ארוך אבל אפשר לקרוא
עמוד או שניים כל ערב(.

Students finishing 2nd

הילד שקרא מחשבות  /אוריה
שביט
מנהרת הזמן  /גלילה רון פדר
היום הראשון הכי קשה  /לאה
נאור
אור ואלכסנדרה  /יצחק נוי
שקשוקה נעלמת  /גליה עוז

החלום של תום  /שלומי קדר-
לוי
אותה קיבלו חינם  /נורית זרחי
עלילות פרניננד פדהצור
בקיצור  /אפרים סידון
בסרט זה אחרת  /נירה הראל
רק צרות  /עוזי בן כנען

Students finishing 3rd

אילן והדבר שנעלם  /מיה סביר
כשסבא אליהו היה קטן  /ינץ
לוי
ילדי בית העץ  /רן ויאיא כהן
אהרונוב
ילדת הקשת בענן  /נעמי
שמואל
שמונה בעקבות אחד )עיבוד
מחודש(  /ימימה אבידר-
טשרנוביץ

פסק זמן  /רות יצחקי
מהפכת התפוזים של מתי /
תמי שם-טוב
שקשוקה נעלמת  /גליה עוז
מי מכיר את תנינה?  /נורית
זרחי
ליבי ,מה קרה לאיש עם
הכלב?  /הדס ליבוביץ'

Students finishing 4th

העדי של עדי  /נאוה מקמל-
עתיר
המצחיקה עם העגילים  /יעל
רוזמן
ילדת חוץ  /נורית זרחי
הפרוייקט של מיכל  /אורה
קרופיק

בעקבות הבית הנעלם –
סיפורו של בנימין זאב הרצל /
אורה מורג )מנוקד חלקית(
מסעות קסומים  /עפרה גלברט
אבני
כשסבא אליהו היה קטן  /ינץ
לוי

Students finishing 5th

 רבקה מגן/ האם אגלה למור
"אדם צעיר" )עיתון חדש
 רינת/ (לילדים – מומלץ מאוד
פרימו

 אורה/ החברים של אדם
קרופיק
 עפרה/ סוד הבית הורוד
גלברט אבני

If your child read a book he/she enjoyed, we would love for them to bring the book to school
on the first week for a “Show & Tell” in class.

