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כחוכרת המשתתפים

(י״ד). ב׳ חוברת ראה זהבי, א׳ הדס, י׳ טרסי, ד״ר ברגסון, ג׳ אופק, א׳ ד״ר
בנגב. בן־גוריון באוניברסיטת מרצה משורר, — גל־פאר א״י

ספרות. מבקרת סופרת, — רות מרים
ספרנית. מורה — אילת יונה
לימודים. תוכניות עורכת — פרדקין נירה

יוצרת. ולדרמה ילדים לספרות מורה — איתן שולה

התוכן

ומחקר עיון
מתקופת העברי גן־הילדים שירי לקט על : נזמרה" ״עברית

....................................................גל־פאר א״י — תחית־הלשון
. אופק אוריאל ד״ר — לילדי□ עבריים מוסר ספרי

. רות מרים — והסימפאטיים החביבים ההיפופוטמים

דמויות
.............................................ברגסון גרשון — ילדים סופר קורצ׳אק

. טרסי־גיא אסתר ד״ר לדפוס הביאה — הקריאה חוויית

מיתודה
.........................................אילת יונה — הספר בבית הספר״ ״חודש
בספר ראשון לעיון הצעה קורצ׳אק, יאנוש — הקסם״ ״יותם

...........................................................................פרדקין נירה —

ביקורת
איתן ושולה הדס ירדנה — ״בקייטנה״ — הילדים ארץ

...........................................זהבי אלכס — אני״ הוא הזה ״והילד
..........................................................................ג״ב — גדלתי״ ״הנה

הספרים ממדף
. וגבוהות בינוניות נמוכות, לכיתות ספרי□ סקירת

בעולם משוט
.........................................................................ילדי□ בספרות פרסים

ד ’ . . . ’־ . . . . . . ורן שנה'לז׳ול 100
...........................................................................ל״פינוקיו" שנה 100
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