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תרגול שמיעתי )שלב חשוב והכרחי(
המורה אומרת את שני חלקי המילה, והתלמידים מצרפים אותם למילה שלמה. אפשר לתרגל כך עם כל 

המילים )בנות הברה אחת( המופיעות בשלושת הספרים בסדרה צליל, מילה, סיפור.
אם תלמיד לא מצליח לשמור את שני החלקים בזיכרון, אומרים את שני החלקים מהר יותר. חוזרים על כך 

עד שהתלמיד מצליח לצרפם למילה. כשמצליח - מנסים שוב עם רווח זמן גדול יותר בין החלקים.
 

לתלמידים מתקשים 
אפשר להמחיש את שני חלקי המילה בעזרת שתי קוביות. נוגעים בקובייה בזמן אמירת חלק  של 	 

מילה ושואלים את התלמיד מה שמע בכל קובייה. )אפשר לחלק את המילה תוך כדי נגיעה באצבעות 
התלמיד, או בכל דרך מוחשית אחרת.(

אפשר לבקש מהתלמיד להסתכל על הפה של המורה בזמן הגיית חלקי המילה בהגזמה.	 
 

מתחילים  במילים מוכרות. המילים יילקחו מאוצר המילים הפרטי של כל תלמיד.
 

דוגמאות:
שימו לב למילים שהתלמידים מתקשים בהן: האם אלה מילים שמתחילות/ נגמרות  בצלילים שאפשר 

להדגיש את הצליל שלהם או להאריכו )ס, ז, ש, ח, ר, ל, מ, נ, פ, ב(, או מילים שמתחילות/ נגמרות  
בצלילים פוצצים, שאי אפשר להדגיש או להאריך )ּפ, ּב, ת, ד, ק, ג(?

התלמיד אומר את המילה השלמה
שני חלקי המילה )מילים מוכרות 

מאוצר המילים היומיומי של התלמידים(
לַסל ַס  

םחּום חּו  
רִׁשיר שי  

בֵלב ֵל  
רִקיר ִקי  

גָדג ד  
ףקֹוף קֹו  
םָדם ָד  

רִסיר ִסי  
ףַּכף ַּכ  

רתֹור  תֹו  
תַּבת ַּב  

ראֹור אֹו  
סּכֹוס ּכֹו  

שני חלקי המילה )מילים מוכרות התלמיד אומר  את המילה השלמה
פחות; מידת ההיכרות משתנה בין תלמיד לתלמיד.( 

ׁשּו                  ם        ׁשּום
 ֵז                    רֵזר

חו............     םחֹום
ִעי                   רִעיר
ַק                    לַקל

סֹו                   ףסֹוף
ַח                    םַחם
ֵׁש                    ןֵׁשן
ֵק                    ןֵקן

דֹוֹ                   דדֹוד

התלמיד אומר  את המילה השלמה
שני חלקי המילה )מילים לא מוכרות; מידת ההיכרות 

משתנה בין תלמיד לתלמיד( 
ַט                    לַטל

שֹו                 קׁשֹוק
ִּבי                  סִּביס
אֹו                 םאֹום
ִסי                 סִסיס
ִדי                  רִדיר
דּו                 דדּוד
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הכרת המושגים התחלה וסוף
ַדברו עם התלמידים על התחלה ועל סוף של  פריטים שונים  )ראו תמונות לדוגמה(. 

 את ההתחלה נסמן בירוק- כמו ברמזור: מתחילים לנסוע באור ירוק )מתחילים  לדבר, המילה נפתחת(. 
את הסוף נסמן באדום – כמו ברמזור: עוצרים באור אדום )המילה נסגרת, הפה מפסיק לדבר(. 

ַהִקיפּו ַעל ִּפי ַההֹוָרָאה ֶׁשַהמֹוָרה נֹוֶתֶנת.

 
      

ירוק = התחלה    

אדום - סוף
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הכרת המושגים התחלה/סוף, ראשון/אחרון
הראו לתלמידים את הקטר והסבירו שזאת ההתחלה של הרכבת: קטר צבוע הוא סימן להתחלת המילה 

)כי הקטר הוא התחלת הרכבת(.
כשהקרון האחרון צבוע, זהו סימן לסוף המילה.

ַּבקשו מהתלמידים להגיד איזה מחלקי הרכבת צבוע – ההתחלה או הסוף )החלק הראשון או האחרון(.
אפשר להשתמש במונחים: הצליל הראשון והצליל האחרון במילה.
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מילוי הוראות 
ַּבקשו מהתלמידים לצבוע את התחלת הרכבת או את סֹופה. 

לאחר הצביעה יאמרו התלמידים איזה חלק הם צבעו. עליהם להשתמש במושגים התחלה או סוף. 
אפשר גם לומר: החלק הראשון או החלק האחרון של הרכבת. 

אפשרות אחרת: בשלב הראשון המורה נותנת את ההוראות, ולאחר מכן התלמידים ייתנו הוראות 
זה לזה במקום המורה.

אפשר לצבוע את ההתחלה בירוק ואת הסוף באדום. 
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ַהתָחָלה וסֹוף ַהִמָלה
המחשת התחלה וסוף המילה - כדי להפנים את הכיוון הנכון, המורה מציירת קו ירוק בצד ימין של העמוד 

וקו אדום בצד שמאל של העמוד. 
המורה מסבירה שהפה מתחיל לדבר בהתחלת המילה, כמו שהמכונית מתחילה לנסוע כשיש אור ירוק. 

כשהפה מפסיק לדבר, הגענו לסוף המילה, כמו שהמכונית עוצרת באור אדום. 
המורה קוראת את המילה ונותנת הוראה לתלמידים להקיף את התחלת המילה או את סופה. את ההתחלה 

יש להקיף בירוק ואת הסוף - באדום. 

ם ֶח   ֶל    

ר סֹו   ַמ    

ל ַע   ַנ    

ס מּו   חּו    

ת ֶל   ֶד    

ר ָמ   ְל   ַק    

ל עּו   נ    ַמ    

ת ֶל   גֹו   ְנ   ְר   ַת    
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות ס.
יש להסביר שמעגל או חפצים כמו חישוק וגלגל דומים לאות ס, אך הם אינם אותיות.

ס  

ס          

ם           

ס      

ם ס           

ם       

ס

ס           



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
תרגול נוסף למספר 1 8

ִאם ֵיׁש צִליל ס ּבַהתָחַלת ַהִמָלה, ִּכתבּו ס ָּבִרּבּוַע ַהַמתִאים. 

 .x ִאם ֵאין ס ַּבַהתָחָלה, ִּכתבּו

2                   

                        

מילים: סיכות, סולם, שתיים, סביבון, זבוב, סוכה/סוכות.
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ִאם ֵיׁש צִליל ס ַּבסֹוף, ִּכתבּו ס  ָּבִרּבּוַע ַהַמתִאים.

 .x ִאם ֵאין ס ַּבסֹוף, ִּכתבּו

                    

                                                               

מילים: תירס, פטיש, אוטובוס, גבס, אננס, מכנסיים
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות ס.
ִׂשימּו ֵלב ֶׁשֶאפָׁשר ִלכתֹב ס ִּבדָרִכים ׁשֹונֹות.

ס    ס        

ס           

ם         

ס ס          

ס ם           

ת ס     

ס          



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
11תרגול נוסף למספר 1

ִּכתבּו ס ַּבִּכוּון ַהָנכֹון.

ִּכתבּו ס ּבַעצמֶכם.

ַציירּו ֲחָפִצים ֶׁשַמתִחיִלים ַּבצִליל ס.
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות ל.
ִׂשימּו ֵלב ֶׁשֶאפָׁשר ִלכתֹב ס ִּבדָרִכים ׁשֹונֹות.

ל    ל      

ל            

ם         

ל ק         

ל         

ל        

ך           

ל ס           

ת     

ל        
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דֹוָרה לֹוֶמֶדת ִלקרֹא.

ִהיא ָּכתָבה ַהרֵּבה אֹוִתיֹות. ִעברּו ּבִעָּפרֹון ַרק ַעל ָהאֹות ל.

 ַהקִּפידּו לַהתִחיל ֵמָהאֹות לַמעָלה ּוִבדקּו ֶאת ָּכל ָהאֹוִתיֹות, 

ַעד ֶׁשַתִגיעּו ָלאֹות ָהַאֲחרֹוָנה לַמָטה. 

ל ס      

ד ל     

ס  ל      

ך    

ל ֹו       ָ    
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ַהִקיפּו ֶאת ָהאֹוִתיֹות ַהֵזהֹות ָלאֹות ָּבִרּבּוַע.

 ס                                

 ל                            

ִּכתבּו.

ַהתִחילּו ֶאת ַהּכִתיָבה ֵמַהנקּוָדה ַהּבֹוֶלֶטת.

ל    
ס

ִּכתבּו ּבַעצמֶכם.

ִזכרּו לַהתִחיל ֶאת ַהּכִתיָבה ַּבָמקֹום ַהָנכֹון.

ל
ס
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ַהִקיפּו ֶאת ָהאֹות ל ֶׁשִנמֵצאת ַּבִּכיוּון ַהָנכֹון.
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ִאם ֵיׁש צִליל ל ּבַהתָחַלת ַהִמָלה, ִּכתבּו ל. 

 .x ִאם ֵאין ל ַּבַהתָחָלה, ִּכתבּו

                                

  ל                       
                                                  

מילים: לב, ליצן, משקפיים, למד )שם האות(, נר, לימון
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ִאם ֵיׁש צִליל ל ַּבסֹוף, ִּכתבּו ל. 

 .x ִאם ֵאין ל ַּבסֹוף, ִּכתבּו

                              

 

 

             

 

מילים: שוקולד, סנדל, עיגול, דגל, בלון, חתול
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ַהתנּוָעה )ַהִנקּוד(. 

ִׂשימּו ֵלב ֶׁשַהִנקּוד                    ָקָטן ּומֹוִפיַע 

ִמַתַחת ָלאֹוִתיֹות.

ָר סָ          

ַח       

+ סִ       לַ    

- ָג      סֶ      
ַמ      

   ּפָ      לֹו   + 
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 ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות ח
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ֵאיֶזה צִליל ַאֶתם ׁשֹומִעים ּבַהתָחַלת ַהִמָלה?

1. ִמתחּו ַקו ִלתמּוָנה נֹוֶסֶפת ֶׁשַמתִחיָלה ּבאֹותֹו ַהצִליל.

2. ִּכתבּו ָּבִעגּוִלים ֶאת ַהצִליל ֶׁשַאֶתם ׁשֹומִעים ּבַהתָחַלת ַהִמָלה.

המורה מסבירה את המילים הקשות.

מילים: ספה, חבית, לוויתן, אמבטיה, אריה, לוח, חרגול, ספסל.
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ָמה ַאֶתם ׁשֹומִעים?
ַהִקיפּו ֶאת ָמה ֶׁשַהמֹוָרה אֹוֶמֶרת. 

ַהקִּפידּו לַהקִׁשיב ֵהיֵטב וֹלא לִהתַּבלֵּבל.

ל     ָל     ס     ַח  

ח     ָס     ַל    ס  

ָח     ל     ח     ָל  

ָס     ָל      ל     ס  

ַח     ל     ַס     ַל  
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1. התלמידים קוראים את הצלילים והצירופים.
2. התלמידים מעתיקים אותם תוך כדי אמירת הצליל או הצירוף.

קִריָאה:

ָח     ל     ח     ָל  
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ח     ָס     ַל    ס  
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ַח     ל     ַס     ַל  
ּכִתיָבה: 
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות ג
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ִּכתבּו ג ַּבִּכוּון ַהָנכֹון. 

ִּכתבּו ג ּבַעצמֶכם.

ַציירּו תמּונֹות ֶׁשַמתִחילות ַּבצִליל ג.



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
29תרגול נוסף למספר 1

ֵאיֶזה צִליל ֵיש ִּבתִחיַלת ַהִמָלה?
 

1. ַחּפׂשּו תמּוָנה נֹוֶסֶפת ֶשַמתִחיָלה ּבאֹותֹו ַהצִליל.

2. ִּכתבּו ֶאת ַהצִליל ֶששַמעֶתם ִּבתִחיַלת  ַהִמָלה.

                                          ִגזרּו וַהדִּביקּו       ִּכתבּו ֶאת ַהצִליל 

______________    _____________     

______________    _____________     

______________    _____________     

______________    _____________     

______________    _____________     

ג ח      ָ ס   ל    

5

4

גזרו

מילים: לולב, גמל, ארבע, סרט, חיטה, עניבה, סנדלים, גשם, לחם



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
תרגול נוסף למספר 1 30

ֵאיֶזה צִליל ֵיש ּבסֹוף ַהִמָלה? 
1. ַחּפׂשּו תמּוָנה נֹוֶסֶפת ֶשִנגֶמֶרת ּבאֹותֹו ַהצִליל.

2. ִּכתבּו ֶאת ַהצִליל ֶששַמעֶתם ּבסֹוף ַהִמָלה. 

ַּבסֹוף                                   ִגזרּו וַהדִּביקּו       ִּכתבּו ֶאת ַהצִליל 

______________    _____________     

______________    _____________     

______________    _____________     

______________    _____________     

______________    _____________     

ג ח      ָ ֹו   ח    

גזרו



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
31תרגול נוסף למספר 1

ּבֵאיֶזה צִליל ֲאִני ַמתִחיל?   
ִמתחּו ַקו ִמָּכל תמּוָנה ֶאל ַהצִליל ַהַמתִאים. 

ִּכתבּו ָּבִרּבּוַע ֶאת ַהצִליל ֶׁשּבַהתָחַלת ַהִמָלה.

למורה: ללמד מילים פחות מוכרות

ח    ל  ס      ָ   ַ  ג    

          
            

                    

                                     

      

  

                



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
תרגול נוסף למספר 1 32

ִקראּו ֶאת ַהׁשּוָרה:

ס        ח         ל         ג       ס      

ִּכתבּו ֶאת ַהׁשּוָרה.

ִקראּו ֶאת ַהׁשּוָרה:

ָ       ל       ַ       ג        ח       

ִּכתבּו ֶאת ַהׁשּוָרה.

ִקראּו ֶאת ַהׁשּוָרה:

ג          ס          ל         ג        ח      

ִּכתבּו ֶאת ַהׁשּוָרה.



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
33תרגול נוסף למספר 1

ִּכתבּו ֶאת ַהִמָלה ִמַתַחת ַלתמּוָנה ַהַמתִאיָמה.

מלים: סל, גל, גג, חג

למורה: יש לכוון את התלמיד למלא את החלונות הכתיבה ברצף המתאים: הריבוע מסמן עיצור, 

והאליפסה - תנועה )המורה מיישמת את כל התמונות לפני הכתיבה(.



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
תרגול נוסף למספר 1 34

ַהִקיפּו ַרק ֶאת ַהתנּוָעה ֹו.

ֹו ֹו      ֹו       

ּפ ּו     

ד           
ֹו      

ֹו          

ּו ִו      ֹו       

ִו ֹו        



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
35תרגול נוסף למספר 1

רמי לֹוֵמד ֶׁשֵיׁש אֹוִתיֹות דֹומֹות ְמאֹוד, ּוצִריִכים ָלִׁשים ֵלב 

ַלֶהבֵדִלים ֵּביֵניֶהן. ִזכרּו ֶׁשַהנקּוָדה ְלַמעָלה.

ִצבעּו  ַרק ֶאת ַה ֹו.
ַהקִּפידּו ַלֲעבֹוד ּבִׁשיָטִתיּות: ִמָיִמין ִלׂשמֹאל, ּוִמלַמעָלה לַמָטה.

ֹו ֹו           

ּו ִו      ֹו       

 

ִּו ִו     ֹו       

ִו     I ִו        



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
תרגול נוסף למספר 1 36

ָמה ַאֶתם ׁשֹומִעים? 
ַהִקיפּו ַעל ִּפי הֹוָראֹות ַהמֹוָרה. 

ַהקִׁשיבּו ֵהיֵטב וַנסּו ֹלא לִהתַּבלֵּבל.

ח    חֹו     ָח       

ָג    גֹו      ג       

ַל ל      לֹו      

ג ַל       חֹו      

לֹו ָג       ח        

גֹו ָח       ל       



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
37תרגול נוסף למספר 1

התלמידים קוראים את הצלילים והצרופים.. 1
התלמידים מעתיקים אותם תוך כדי אמירת הצליל או הצירוף.. 2

ְקִריָאה:

ח     חֹו     ָח       
ּכִתיָבה: 

  
קִריָאה:

ָג    ג            גֹו            
ּכִתיָבה:  

קִריָאה:

ַל לֹו          ל           
ּכִתיָבה: 



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
תרגול נוסף למספר 1 38

התלמידים קוראים את הצלילים והצירופים.. 1
התלמידים מעתיקים אותם תוך כדי אמירת הצליל או הצירוף.. 2

קִריָאה:

ַס      סֹו    ס       
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ַח    גֹו          ל             
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ח          ָג סֹו          
ּכִתיָבה: 



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
39תרגול נוסף למספר 1

 המורה אומרת מילים של הברה אחת עם התנועה ַ  ָ  . 1
או עם התנועה ֹו 

התלמידים צריכים להקשיב ולהצביע על התנועה ששמעו. . 2
       )אפשר לשים מדבקה או שעועית במשבצת המתאימה(.

ֹוָ  ַ 

מילים אפשרויות לתרגול:

סל, כף, פח, שר, דף, טל, חול, כוס, דור, חום, חור וכו’



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
תרגול נוסף למספר 1 40

 ִמתחּו ַקו ֵמַהתמּוָנה ַלצִליל ֶׁשַאֶתם ׁשֹומִעים 
ּבתֹוך ַהִמָלה.  

ָ  ַ ֹו          

מילים: אף, בת, תור, קור, קש, סוד

חשוב שהתלמידים יקשיבו רק לתנועה במילה – מומלץ להרבות בתרגול שמיעתי )ַהקָשבה לתנועה בלבד(.



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
41תרגול נוסף למספר 1

ִקראּו וִכתבּו:

חֹול חֹו      

גֹול גֹו       

סֹול  סֹו      

                                 

ִּכתבּו ִמי ֲאִני:

                                



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
תרגול נוסף למספר 1 42

 ִקראּו ֶאת ַהִמִלים.. 1

 ַהִקיפּו ֶאת ַהִמָלה ֶׁשַמתִאיָמה ַלתמּוָנה.. 2

 ִּכתבּו ֶאת ַהִמָלה ַהנכֹוָנה.. 3

ַחל      חֹול    

ַסל        סֹול    

ַגג    ַגל  

גֹול       ַגל     

ַחג  ַגג     



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
43תרגול נוסף למספר 1

ִקראּו ֶאת ַהִמִלים.   . 1

2. ִמתחּו ַקו ַלתמּוָנה ַהנכֹוָנה.

ַגלגֹולַסלסֹולַגגַחג
ִּכתבּו ֶאת ַהִמִלים ִמַתַחת ַלתמּונֹות.

       

           

          

ִקראּו וִכתבּו:

ַסל סֹול      

גֹול ַגל       

ַחג ַגג       



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
תרגול נוסף למספר 1 44

ִּכתבּו ִמי ֲאִני:



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
45תרגול נוסף למספר 1

ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות ר.

ר ד      ר      

ו ר     
ז           

ר      
ר          

ך ד      ר       

ו ֹר       



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
תרגול נוסף למספר 1 46

ּבֵאיֶזה צִליל ֲאִני ַמתִחיל?  
ִּכתבּו ֶאת ַהצִליל ַהָנכֹון. 

למורה: ללמד מילים מוכרות פחות.

רסגלח

                     

                                   

מילים:  סוכה, רעשן, גשר, לוויתן, חישוק



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
47תרגול נוסף למספר 1

ִקראּו ֶאת ַהׁשּוָרה:

ס           ר          ל        ח          ג      

ִּכתבּו ֶאת ַהּׁשּוָרה.

ִקראּו ֶאת ַהׁשּוָרה:

ר          ח         ס         ל          ג  
ִּכתבּו. 

 

 

ִקראּו:

ַר      רֹו       ָר        רֹו       ָר       ַר   

ִּכתבּו. 



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
תרגול נוסף למספר 1 48

ְּבֵאיֶזה צִליל ַהִמָלה ִנגֶמֶרת? ָמה ַהצִליל ַּבסֹוף?

ִּכתבּו ֶאת ַהצִליל ַהָנכֹון ִמַתַחת לָכל תמּוָנה. 

למורה: ללמד מילים מוכרות פחות.

 ֹוחלגסר

          



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
49תרגול נוסף למספר 1

ַהִקיפּו ַרק ֶאת ַהתנּוָעה )ִנקּוד(. 

ִׂשימּו ֵלב ֶׁשַהִנקּוד               ָקָטן, וַהנקּוָדה מֹוִפיָעה ִמַתַחת 

ָלאֹוִתיֹות.

רֹו       ִג        

              ַח

ּב ִסי      ָל      

ָג         

ֶס     

ָג             

ִמ ָּפ     

ִח לֹו           

י

י



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
תרגול נוסף למספר 1 50

לוטו תנועות - המורה משחקת עם תלמידים.
מפזרים את הכרטיסים. מרימים כרטיס, והמורה ו/או התלמידים משיימים את התמונה. התלמידים 

״מרגישים בפה״ איזו תנועה הם שמעו, ומדגישים אותה. מניחים את התמונה בטור המתאים.
אפשר גם להדביק מדבקות של התנועות השונות על קובייה: התלמיד זורק אותה, אומר את הצליל, מחפש 

כרטיס שעליו התנועה המתאימה ומניח בטור הנכון.

ִ



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
51תרגול נוסף למספר 1

גזרים את התמונות. מערבבים את הכרטיסים ומשחקים לוטו תנועות.
המורה אומרת את המילה תוך כדי הדגשת התנועה )הדגשת ארטיקולציה(.

התלמידים מקשיבים לתנועה ששמעו ומנחים את התמונה במקום הנכון.

מיץ



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
תרגול נוסף למספר 1 52

ָמה ַאֶתם ׁשֹומִעים? 
ַהִקיפּו ֶאת ָמה ֶׁשַהמֹוָרה אֹוֶמֶרת. 

ַהקִּפידּו ְלַהקִׁשיב ֵהיֵטב וַנסּו ֹלא לִהתַּבלֵּבל.

ִס ִג    חֹו   ַר     

ָג    ִחי   ַל    ג     

ל     סֹו   ר    לֹו    

ִג ג    ַס    חֹו    

ַח לֹו   ח    ָג     

גֹו ִר    ָח    רֹו    



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
53תרגול נוסף למספר 1

התלמידים קוראים את הצלילים  והצירופים.. 1
התלמידים מעתיקים אותם תוך כדי אמירת הצליל או הצירוף.. 2

קִריָאה:

ִרי ר    רֹו   ַר     
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ָג    ִג    גֹו    ג     
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ַל ל    ִלי   לֹו    
ּכִתיָבה: 



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
תרגול נוסף למספר 1 54

התלמידים קוראים את הצלילים והצירופים.  .1
התלמידים מעתיקים אותם תוך כדי אמירת הצליל או הצירוף.  .2

קִריָאה:

ִחי      ַח    חֹו    ח     
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ָס    סֹו   ִסי    ס     
ּכִתיָבה: 

 

קִריָאה:

ִרי ח   ָג      ִלי   סֹו    
ּכִתיָבה: 



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
55תרגול נוסף למספר 1

 ִקראּו ֶאת ַהִמִלים.	. 
 ַהִקיפּו ֶאת ַהִמָלה ֶׁשַמתִאיָמה ַלתמּוָנה.	. 
 ִּכתבּו ֶאת ַהִמָלה ַהנכֹוָנה.	. 

ִסיר     ִריס     

ָגר        ִגיר     

ַחג ַגג      

ַגל       ַגס      

ִריס          ִסיר   



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
תרגול נוסף למספר 1 56

ִּכתבּו ֶאת ַהִמִלים.



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
57תרגול נוסף למספר 1

ִעגּול.  תבּו ח בָּ ִאם ַהִמָלה ַמתִחיָלה ּב-ח, כִּ

ִעגּול. תבּו ר בָּ ִאם ַהִמָלה ַמתִחיָלה ּב-ֶר, כִּ

צִליל ּבִלי קֹול              צִליל קֹוִלי

         ח                     ר 

        
 

     
    

   

מילים: חיתול, חוט, רוכסן )ריצ’רץ’(, חבל, רהיטים, חיל, רצפה, רפת



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
תרגול נוסף למספר 1 58

ִעגּול.  תבּו ח בָּ ִאם ַהִמָלה ִנגֶמֶרת ּב-ח, כִּ

ִעגּול. תבּו ר  בָּ ִאם ַהִמָלה ִנגֶמֶרת ּב-ר, כִּ

  

    צִליל ּבִלי קֹול                                              צִליל קֹוִלי 

ח                      ר    

                               

 10                                      

                                                                        

מילים: ציפור, חמור, מטבח, מצח, רמזור, עשר, מקרר, צמח, טבח
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ּבֵאיֶזה צִליל ַהִמָלה ִנגֶמֶרת? ַמהּו ַהצִליל 

ּבסֹוף ַהִמָלה?

ל תמּוָנה ֶאל ַהצִליל ַהַמתִאים. ִמתחּו ַקו ִמכָּ

למורה: ללמד מילים מוכרות פחות.

   ִ רג
    ֹוח ָ  ַ סל

          
            

                    
                                              

 

ללמד מילים חדשות: מנצח )תזמורת(, מחוג )ְלָמה עוד יש מחוגים?(, בצל, אגס, סירה )מגוון כלי ַשִיט(, 
ֶצ’לו )לאילו כלי נגינה נוספים יש  מיתרים?(  
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ִקראּו ֶאת ַהִמִלים.   

ִמתחּו ַקו ַלתמּוָנה ַהנכֹוָנה. 

ִּכתבּו ֶאת ַהִמָלה ַהנכֹוָנה.

          

                    

ִקראּו וִכתבּו:

ִסיר                                 ָגר

חֹול                                  חֹור

ִריס                                  ִגיר

ִגיר חֹורָגרִריסחֹולִסיר
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ִמי ֲאִני?
ִּכתבּו ֶאת ַהִמִלים ִמׁשִמיָעה.
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ִּכתבּו וִקראּו ֶאת ַהִמָלה. ַחְּברּו ֶאת ַהֲחָלִקים. 

ַס

ַג       ל

ַח

סֹו

גֹו       ל

חֹו 

ִּכתבּו     ִקראּו                        ִּכתבּו ִקראּו     

סֹול ַסל                     

גֹול ַגל                       

חֹול ַחל                      
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ַחּברּו ֶאת ַהֲחָלִקים.                                      ִּכתבּו וִקראּו. 

ִסי

ר ִגי      

ִחי

ִסי

ס ִגי      

ִרי

ִקראּו                        ִּכתבּו ִקראּו          ִּכתבּו                 

ִסיס ִסיר                    

ִגיס ִגיר                       

ִריס ִחיר                     
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ַהִאם ֲאִני ִמָלה ֲארּוָּכה אֹו קָצָרה? 
ִמתחּו ַקו ִמִמָלה ֲארּוָּכה ָלַרֶּכֶבת ָהֲארּוָּכה.

ִמתחּו ַקו ִמִמָלה ְקָצָרה ָלַרֶּכֶבת ַהְקָצָרה.
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ַהִקיפּו ַרק ֶאת ָהאֹות ּפ. 

ּפ       ּפ        
              ַח

ּב ּפ      ּפ      

ָג          

ּפ     

ּפ              

כ ּפ     

ּכ ּו     ּפ       
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ֵאיֶזה צִליל ֵיש ּבְתִחיַלת ַהִמָלה? 
ַחּפׂשּו תמּוָנה נֹוֶסֶפת ֶשַמתִחיָלה ּבאֹותֹו ַהצִליל.. 1

ִּכתבּו ֶאת ַהצִליל ֶששַמעֶתם ּבסֹוף ַהִמָלה. . 2

                     ִגזרּו וַהדִּבקּו                   ִּכתבּו ֶאת ַהצִליל ּבסֹוף 

ַהִמָלה 

חבל

לשון

פלפל

          

מיליים: חיטה, פמוטים, גולות, סנדלים, לחם, חבל, פלפל, לשון, גדר, סיכה
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התלמידים קוראים את הצלילים והצירופים.. 1
התלמידים מעתיקים אותם תוך כדי אמירת הצליל או הצירוף.. 2

קִריָאה:

ִּפי ָּפ     ּפֹו     ּפ      
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ָג    ִג     גֹו     ג          
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ל       ַל ִלי      לֹו        
ּכִתיָבה: 
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התלמידים קוראים את הצלילים והצירופים.. 1
התלמידים מעתיקים אותם תוך כדי אמירת הצליל או הצירוף.. 2

קִריָאה:

ִחי      ַח       חֹו      ח        
ּכִתיָבה:

קִריָאה:

ָר    ר       רֹו       ִר        
ּכִתיָבה: 

קִריָאה:

ּפ     ָג     ִרי סֹו     ִלי      
ּכִתיָבה: 
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ִלְמדּו ֶאת ׁשמֹות ַהּפִריִטים.  

ִרׁשמּו ַמהּו ַהצִליל ּבַהתָחַלת ַהִמָלה. 

פותחן, רהיטים, גבות, פטריות, חצוצרה
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ִקראּו ֶאת ַהִמִלים.   

ִמתחּו ַקו ַלתמּוָנה ַהנכֹוָנה. 

ַּפחַּפגַּפסִּפירִּפיל

 ִּכתבּו ֶאת ַהִמָלה ַהנכֹוָנה.         

פיל            
       

                    

פח פג            

      

ִקראּו וִכתבּו:

ִּפיל                                  ַּפס

ַּפח                                   ַּפג

ִּפיר                         

למורה: ללמד מילים חדשות ולא מוכרות.
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ֲחלּוַקת ַהִמָלה ַלֲהָברֹות:
ַּכָמה ֲחָלִקים ֲאַנחנּו ׁשֹומִעים?  

ִמתחּו ַקו ל-2 אֹו ל-3 ֲחָלִקים.

                                        
ביצה פרה    גבינה    ג’ירפה      

   

מיטה קוביה    עגלה     פיצה     
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ָמה ַאֶתם ׁשֹומִעים?
המורה אומרת מילה, והתלמידים מקיפים אותה.

התלמידים קוראים גם את המילה שלא הקיפו. 

ַּפס ַּפג    ַּפר    ִּפיר          

חֹול חֹור   חֹול    ָחל     

ַּפח ַּפס   ִּפיל    ִּפיר    

ִגיר ָּגר    ַסל    סֹול    

ִגיל   ַגל ִסיר    ִריס    

ִגיס ַגס    ַּפג     ַּפח     

המורה מכתיבה את המילים. התלמידים כותבים משמיעה. 
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ִּכתבּו ׁשּוב. ִּכתבּו ּבִלי לִהסַתֵּכל.    ִקראּו: 

                 )ַּכסּו ֶאת ַהִמִלים.(                                             

ַּפח

ַּפס

ַּפר

ַגל 

ִגיל

גֹול

ַסל 

סֹול

ַגג

ָגר
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ַחְּברּו ֶאת ַהֲחָלִקים.                                                       

ִקראּו וִכתבּו ֶאת ַהִמִלים.

ס      
      

ח ַּפ      

ג      

ִּכתבּו ִקראּו                  

ַּפס  

ַּפג  

ַּפח  

ַח  

ג ַּפ      

ַג  
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ַחְּברּו ֶאת ַהֲחָלִקים.                                                       

ִקראּו וִכתבּו ֶאת ַהִמִלים.

ִּפי  

ל ִגי      

ִּפי  

ִגי     ר  

ִרי  

ִקראּו        ִּכתבּו ִּכתבּו             ִקראּו           

ִּפיר ִּפיל                       
   

ִגיר ִגיל                         

ִריר                      ִּפיר    

ִּפיר                      ִגיר    
    

למורה: אם התלמידים קוראים ממש )מפענחים(, ולא רק מצלמים תבניות גלובליות, הם יכולים 
להתמודד עם קריאה של מילות תפל.
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ִעבִרית אֹו ַחיָזִרית? 
ִקראּו ֶאת ַהִמִלים.

ִאם ַהִמָלה ּבִעבִרית, ִמתחּו ַקו ָלאֹוִתיֹות ּבִעבִרית.

ִאם ַהִמָלה ּבַחיָזִרית ְוֵאיָנה מּוֶּכֶרת ָלֶכם, ִמתחּו  ַקו ַלַחיָזר. 

ַגל

גֹוח

ַסל

גֹול

ִריג

ַחג

ִגיר

סֹור        

גֹול

ַּפס

חֹור

ַרס

ִחיס

אא
ג

הד
ִעבִרית
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כתיבת צירופים בשבלונות - מודעות לכתיבת התנועות בתוך מילה של הברה אחת.
משמיעים לתלמידים צירוף של עיצור ותנועה עם אחת התנועות.

התלמידים:
מצביעים על התנועה הנכונה.. 1
כותבים את הצירוף בטור המתאים.. 2
קוראים את מה שכתבו.. 3
אם טעו, ינסו לפתח ביקורת עצמית באמצעות קריאה קולית של מה שכתבו.. 4

אפשר לבקש מהתלמידים רק להגיד את הצלילים המתאימים תוך כדי נגיעה נכונה בהם )בלי לכתוב אותם(. 

    



צליל, מילה, סיפור/הילרי הרצברגר
79תרגול נוסף למספר 1

 

ִסיס ִסיס   חֹור   חֹור    

ִגיל  ִגיל   ִגיר   ִגיר    

ַּפס   לֹו    לֹו ַּפס    

ִלי    ַּפג    ַּפג  ִלי     

ִגיס ִגיס   ִריר   ִריר    

הכנת משחק זיכרון - מילים מספר 1 - גוזררים את הכרטיסים ומשחקים במשחק זיכרון. בכל פעם 
שהתלמידים מרימים קלף, הם קוראים את המילים. המטרה- להגיע לשטף בקריאה.

אפשר להתחיל במספר מצומצם של זוגות מילים.
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חֹול חֹול   ַסל   ַסל    

ַגל  ַגל    סֹול   סֹול    

ַחג    ַחג ַגג    ַגג     

ִסיר   ִסיר  גֹול   גֹול    

ַּפח ַּפח    ִריס   ִריס    

ִּפיל ִּפיל   ַּפר    ַּפר     
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המורה אומרת אילו מילים לכתוב )אפשר שגם תלמידים יגידו(. התלמידים מכינים משחק זיכרון בעצמם: 

גוזרים את הכרטיסים ומשחקים.
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