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הסדרהא"תופסיםאבהגה"אמבוססתאעלא"הגהאו	ות"א)1989/96(,אתכניתאלהקנייתאהקרי	האאמ	תאאמיכל    

א)www.mby.tuvalvet.co.il(.אל	חראהרפורמהאבמדיניותאהור	תאהקרי	הא	ישראמשרדא בת יעקבאא

החינוךא	תאהתכניתא"הגהאו	ות"אוהמליץאעליהאכחוברתאהדרכהאלמורה.אאהסדרהאאהנוכחיתאמהווהאפיתוחאאאא

דידקטיאשלאהעקרונותאהמתודייםאשלאבתאיעקב,אוהי	איוצ	תאל	וראלזכראהמחנכתאהדגולהאאאבתוםאששא

שניםאלפטירתה.אהסדרהאת	פשראלקהלארחבאשלאתלמידים,אהורים,אגננותאומוריםאאאלהכירא	תאשיטתהא

הפשוטהאוהיעילה.אא

במשךאכ-30אשנהאזכיתיאלהיותאתלמידהאשלאבתאיעקב.אגישתהאודרךאהור	תהאעזרוא–אלי,אלסטודנטיםא

ולקדםא	תא 	',אל	תגרא	תאהמצליחיםא וכיתהא גןא לילדיא -אלהקנותאקרי	הא רביםאשהדרכתיא ולמוריםא

המתקשים.אמשפטא	חדאשלאמורתיאחרוטאבזיכרוניאבמיוחד:א"ישאל	פשראלילדאללמוד!".אביסודא	מירהא

זואטמונהאההנחהאשכלאילדארוצהאללמודאולהתקדם.אכדיאאל	אלפגועאבמוטיבציהאטבעיתאזו,אעלאתכניתא

הלימודאלעמודאבשניאתנ	יםאעיקריים:

אא

- הלומדאיוכלאלהביןא	תאמטרת הלימוד ואת תהליך העבודה המחולק  לצעדים קטנים.אבכלאשלבא

יהיהאמסוגל להעריך את התקדמותואולשמוחאעלאהישגיו.

- המלמדאיקבלאמערך ברור של יעדים מדורגים וכן כלים להצלחה של כל תלמיד.אכ	שראמבנהא

השיטהאפשוטאובהיר,אהמורהאמסוגלאלשלוטאבסדראהשלביםאשלהאולהת	יםא	תאהדרךאלרמותאהשונותא

שלאהלומדים.אחשובאלהביןאכיאשיטתאלימודא	יננהאהחוברותאהמלוותא	ותה,א	ל	א	ותואמערךאיעדיםא

מדורגאשמטרותיואמוגדרותאבכלא	חדאמהשלבים.א	םאהתלמידא	ינואעומדאבקצבאההתקדמותאהמצופהא

	ואש	ופיאהמטלהא	ינואמניבא	תאההישגיםאהרצויים,אית	יםאלואהמורהאכליא	חראמהמגווןאהעשיראשלא

העזריםאשבשיטהא–אוכךא"י	פשראלואללמוד". בקיאות המורה בעקרונות השיטה ובדרכי יישומה היא 

הערובה להצלחתו הן בארגון תהליך הלמידה הן בהשגת הפרות המצופים.

בהקניית הקרי	האאישאאמשהואאמןאהלידה.אאלילדא-אאשינויאאמהפכניאאמ	יןאאכמוהו:אאתחילתאעידןאחדשא

בקיומואההכרתיאאוהלשוני־תקשורתי.אא	ךאגםאלמורהאזואחוויהאמיוחדתאבמינה.א

במכללה,א שריכזתיא המיוחדא לחינוךא הסבהא קורסא בתחילתא ציפיותאשנערךא תי	וםא סבבאשלא במהלךא

להפוךא רוצהא 	ניא מיוחד;א לחינוךא למורהא להפוךא כדיא ב	תיא "ל	א המשתתפות:א המורותא 	חתא 	מרהא

למורהאמיוחדתאבכיתהא	'ארגילהא–ארוצהאלדעתא	יךאמלמדיםאכלאילדאלקרו	".א

	ניאמ	חלתאמימושאמש	להאזואלכולנו!אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

בהצלחה, אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

המחברת א א א א א א א א

מקור התכנית

''יש לאפשר 

לילד ללמוד!''

כיצד?
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"תופסיםאבהגה"אהי	אתכניתאמובניתאאלהקנייתאאהקרי	האאולהור	האאמתקנתאאבקרי	ה.אכ	מוראלעיל,א א

בבסיס התכנית מונחת שיטתה של מחנכת ישראלית דגולה ומחברת חוברות  לימוד רבות, מיכל 

בת יעקב ז"ל.אדרכהאהמקוריתאלהקנייתאהקרי	האבעבריתאר	תהא	וראבחוברתא"יסודותאהקרי	ה"א

)1978(אובסדרהא"הגהאו	ות"א)1989(.אשיטתהאשלאבתאיעקב,אמורהאבכיתותאהיסודאבמשךאכ-30אשנה,א

נבנתהאלצורךאהקנייתאהקרי	האבכיתהא	'ארגילהאויושמהאבהצלחהארבהאבבתיאספראבבתאים,אב	ורא

יהודהאוברמתאהשרון.א)ר	ואסרטאדידקטיא"הגהאו	ות"א–אהבנייתאקור	אמודע,אשהפיקאמט"חאביתאברלא

מוריאהחה"מא ב-1986.(אבמקבילאהתפרסמהאהשיטהאבקרבא קרי	הא בנוש	א הכנסאה	רציא לקר	תא

והפכהאלמתודיקהאיעילהאביותראלהור	האמתקנתאבקרי	ה.

לגישתאהשפהא בהירהא כחלופהא הוצגהא ובתוראשכזוא מובהקת,א פונטיתא הי	א יעקבא בתא גישתהאשלא

כמכלול.אעלאפיא"הגהאו	ות"ארוכשיםאהלומדיםאשליטהאמל	האביסודות הקריאהא-אשליטהאבצופןא

ה	לפביתי:

א זיהויאוהפקהאשלאצליליאפונמותאעיצוריותאהמיוצגיםאעלאידיאכלאה	ותיותא-

א זיהויאוהפקהאשלאצליליאסימניאהניקודא-

א זיהויאוהפקהאשלאצליליאכלאהצירופיםאבהרכביאעיצור+תנועה-

אבסדרהא"הגהאו	ות"א	רבעאחוברותאדקיקותא)15-9אעמודיםאבכלא	חת(,אוהי	איחידהאבמינהאבפשטותהא

ובבהירותה:א	רבעתאשלביהאכולליםא	תאלימודאה	ותיות,אסימניאהניקוד,אפענוחאהצירופיםאביןאהשנייםא

וקרי	תאמילים.אהשיטהאמחדדתאלמורהא	ת מטרות הההוראה ומספקת לו מערך למידה מדורג 

להשגתן.אעלאיעילותאשיטתאהלימודאיעידואאסטודנטיםאלהור	האומוריםאמשתלמיםארבים.

הסביבהא מ	יכותא הדגשא עברא שבעקבותיהא -א ב	רץא הקרי	הא הור	תא במדיניותא הרפורמהא 	חריא

ה	ורייניתאל	יכותאהקנייתאהצופןאה	לפביתיא-אזכתהאשיטתהאשלאבתאיעקבאלהערכהאאשלאמשרדא

החינוך,אוהסדרהא"הגהאו	ות"א	ושרהאכחוברתאלמורה.אכדיאלהבי	א	תאתכניתהאהיעילהאשלאבתאיעקבא

-אמקבץאמדורגאשלאהפעלותא חוברותאלתלמידא להכיןא נדרשא היום,א 	'א בכיתותא למוריםאהמלמדיםא

מגוונותאשייתןאמענהאלשונותאבקרבאהלומדים.א

תכניתאהמקוראשלאבתאיעקבאֻּכְּוָנהאלהשגתאהמטרותאהבסיסיותאשלאהקנייתאהקרי	הא–אשליטהאבצופןא

ה	לפביתיאוקרי	תאמיליםאמבודדותאמהקשר.אהתכניתאהמוצגתאכ	ןאפועלתאלטיפוחאהחינוךאהלשוניא

טקסטיםא ושלא משפטיםא שלא והבנהא קרי	הא התהליך:א המשךא ולקידוםא הקרי	הא ללימודא במקבילא

שלמיםאברמותאשונותאובמגווןאסוגות,אטיפוחאההבעהאוביסוסאהכתיב.א

שיטתא שלא הבסיסיא המבנהא יעקב.א בתא שיטתא שלא דידקטיא פיתוחא הי	א בהגה"א "תופסיםא התכניתא

המקוראנשמראבקפידהאונוספואלואחלקיםאיישומיים.אאהלומדיםאמקבליםאמ	רזאכיתתיאהכוללאכליםא

למורה,אלתלמידאולחדראהכיתה.אלמורהאמבחרארחבאמ	ודאשלא	מצעיםאלהור	הא	ישית,אלהור	הא

במלי	תאהכיתהאובקבוצותאשונות;אכמואכןאישאמשימותאמגוונותאלעבודהאעצמיתאשלאהתלמידאבכיתהא

ובבית.

הנחת היסוד של התכנית "תופסים בהגה" אומרת שכל תלמיד כיתה א', לרבות תלמיד בעל 

צרכים מיוחדים, יכול לרכוש את מיומנות הקריאה והכתיבה עד סוף שנת הלימודים הראשונה.א

ה	חריותאלהישגיאהלומדאמוטלתאעלאהמורה.

שיטת המקור

יעילות השיטה

   

אישור 
משרד החינוך

משיטת המקור
לתכנית הנוכחית

מארז כיתתי
"תופסים בהגה"

מ ב ו א
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 השיטה מגדירה שלבי לימוד לכל נושא, ובסוף כל שלב נבדקת שליטתו של התלמיד בתחום 

הנלמד.א)המבדקאהו	אחלקאבלתיאנפרדאמהחוברת.(אבמבדקאישאמקוםאלחתימתאהמורה,אוההוריםא	וא

כלאגורםא	חראשמתענייןאבהישגיואשלאהילדאיכוליםאלעקובא	חראהתקדמותו.א

	חדאהפריטיםאבמ	רזאהו	אחוברת בקרה למורה. החוברתאמיועדתאלמיפוי כיתתי ולמעקב אישי.א

הדרישה  הוא  פונטי  בפענוח  הדיוק  השוטפים.א המבדקיםא תוצ	ותא 	תא בתוכהא כותבא המורהא

קריאה  מהירות  של  הדרגתית  להשגה  התכניתא חותרתא כןא כמוא התכנית.א של  ביותר  הבסיסית 

)פיתוח האוטומציה(, שהרי ללא קריאה רהוטה, אין קריאה בהבנה ובהנאה.א

אא

התכניתאמציעהאפעילותאמגוונתאב	רבעתאתפקודיאהלשוןאהבסיסייםא-אקרי	ה,אכתיבה,אה	זנהאודיבורא

-אאוהלימודאמתבצעאבסביבה לימודית מיטבית החושפת את הלומד לשפה הכתובה.
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הרציונל  .1

ילדיםאב	יםאלביתאספראקודםאכולאכדיאללמודאלקרו	.אביתאהספרא	חר	יאלכךאשכלאתלמידאישיגא

מטרהאזואעדאסוףאשנתאלימודיואהר	שונה.אבכיתה א' ילדים לומדים לקרוא, כדי שבשנים הבאות 

זואגםאהנחתאהיסודאבתכניתא"תופסיםאבהגה".אהתנ	יאלכךאהו	א יוכלו ללמוד באמצעות הקריאה.א

תהליךאלימודאמובנה,אהתנהלותא	חר	יתאשלאהמורהאוביצועאמעקבאיסודיאעלאההישגיםאשלאתלמידיו.א

מכ	ןאנובעותאהמטרותאשלאהתכניתאוהגישהאהפדגוגיתאשביסודה.

א

א להקנותאשליטהאמל	האבצופןאהפונטיאויכולתאלקרו	אמילהאמנוקדת;	

א דרךא	 מהקשר,א המבודדתא א ממילהא החלא –א הנקר	א הבנתא שלא המיומנותא 	תא בהדרגהא לפתחא

משפטא	ואהור	האכתובהאוכלהאבטקסטאשלם;

א להקנותאחיבהאלספראולעודדאקרי	האלהנ	ה;	

א להעשירא	תא	וצראהמיליםאבשיטתיותאולהרחיבא	תאידעאהעולם;	

א לטפחאבעקביותא	תאהחינוךאהלשוניאולפתחא	תאההבעהאבעל-פהאובהדרגהאגםא	תאההבעהא	

בכתב;

א לתרגלאמוטוריקהאעדינה,אלהקנותאהרגליאכתיבהאנכוניםאולעצבאכתבאקרי	אומסודר;	

א להקנותא	תאהכתיבאהפונטיאולבססאבהדרגהא	תאר	שיתאהכתיבאה	ורתוגרפיאבעזרתאמודעותא	

פונמיתאויכולתאפירוקאוהרכבהאשלאמילה;א

א לעורראהנעהאלקרי	האולכתיבהאלמטרותאתקשורתיותאבחייאהיומיום.	

א

א להפעילאגישה דיפרנציאלית שלפיהאניתנתאהערכהאהולמתאלכישוריאלמידהאשוניםא	

אאאאאאומת	פשרתאהתקדמותאבקצבא	ישי;

א להפעילא	תאעיקרון השליטה במיומנויות הקודמותאשלפיואנוש	אחדשאמתבססאעלאשליטהא	

מל	האבנלמדאלקר	תו,אובעקבותאכךאלעורראבתלמידאמודעותאלמטרותאהלמידהאויכולתאלעקובא

	חריאהתקדמותואה	ישית;

א לעורראסקרנותא	ינטלקטו	ליתאוהנעהאפנימיתאללמידה;	

א לפתחאבתלמידאכושראהמשגהאויכולתאשימושאבמינוחאהולם;	

א להקנותאלתלמידאהרגליאעבודהאעצמיתאוכליםאלהתמודדותאעםאמגווןאמשימותאלימודיות;	

והעיקרא– לטעת בלומד את שמחת הלמידה:

להובילא	תאהלימודאדרךאהצלחותאולחזקא	תאהביטחוןאהעצמיאשלאהתלמיד,אלהעלותא	תאהערכתוא

העצמיתאוליצוראעמדותאחיוביותאכלפיאלמידהאבכללאוכלפיאקרי	האבפרט.א

מטרות א. 
בתחום הדעת  

הגישה הפדגוגית ב. 
והמטרות בהבניית  

הלומד  

מהי התכנית "תופסים בהגה"?

ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות )שמותאכאטז(.
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בקיאות בצופן הפונטי: השיטהאמבוססתאעלאהגישהאהפונטיתאשלפיהארו	יםאחשיבותאמכרעתא	 
	לוא ניקוד(;א סימןא 	וא )	ותא הגרפיא סמלוא לביןא תנועה(א 	וא )עיצורא הגהא ביןא הקשרא בתפיסתא
הםאיסודותאהקרי	ה.אעיקרוןאזהאמכתיבא	תאסדראהלימודא"מלמטהאלמעלה":אמפענוחאפונטיא

)"תופסיםאבהגהאשלאסימןאכתוב"(אלפענוחאסמנטיא)תופסיםא	תאמשמעותאהנקר	(.
  

מודעות פונמית: הקנייתאהצופןאמושתתתאעלאמודעותאפונמיתאשעיקרהאבתפיסת קיומו של 	 
צליל בודד;אמודעותאזואכוללתאגםאתפיסה הכרתית של תהליך הפקת הצליל.אגםאילדאצעירא

מסוגלאושמחאלגלותאכיצדאהו	איוצרא	תאקולותאהדיבור.

הכתובה;א	  השפהא מרכיביא שלא נפרדתא הקניהא עלא בנויא הלמידהא תהליךא במטרה:  התמקדות 
כתיבתןא ובכיווןא ה	ותיותא צליליא ביןא בהבחנהא התלמידא מתמקדא ה	ותיותא לימודא שלא בשלבא
התקין.א	יןאלהסיחא	תאתשומתאלבואשלאהתלמידאעדאלהישגאמל	אויציבאשלאמטרהאמרכזיתאזו.א

דהיינו,א	יןאלעסוקאבניקוד,אבהברות,אבמיליםאוכדומה.

לימוד דרך הצלחות:אתהליךאהלמידהאמתרחשאלפיאתכניתאמובנית:אהתקדמות לשלב הבא של 	 
הדירוג מותנית בהשגת הצלחה מלאה בשלב הקודם.אמגווןאדידקטיאהמציעאשללאהפעלותא

	ינואמחייבא	תאהמורה,א	ל	אמ	פשראלואלהת	יםאדרך,אעדאלהצלחתואשלא	חרוןאתלמידיו.

חינוך לשוני: שליטהאבצופןאהפונטיאהי	אתנ	יאהכרחי,א	ךאל	אמספיקאלהבנתאהטקסטאהכתוב.א	 
ו	תאהתרבותאהלשוניתאשפיתחא ידעאהעולםא הקור	אמבי	א	תואלתהליךאהבנתאהנקר	א	תא
כלא	לוא והגיוני.א	תא יכולתאל	רגןאמחשבותאבמבעאבהירא דיוקאבשיום,א בדיבור:א	וצראמילים,א

מפתחתאהתכניתאבדאבבדאעםאהקנייתאיסודותאהקרי	ה.

הבניית לומד עצמאי:אהיעדאה	סטרטגיאשלאהלימודאהו	אחינוךאללמידהא	חר	ית,אוה	מצעיא	 
להשגתאהמטרהאהו	אשקיפותאהתהליךאמבחינתאהלומד;אלשםאכךאמציעהאהתכניתאכליםארביםא

ללימודאעמיתיםאולבקרהאעצמיתאשלאהתלמידאעלאהתקדמותו.

אחריות המורה: בבסיסאהתכניתאמונחתאמחויבותאהמורהאלעקובאבשיטתיותא	חראהישגיואשלא	 
זו,אמחולקאתהליךאהלמידהאליחידותאקטנות.א כלאתלמיד;אכדיאלסייעאלמורהאלעמודאבדרישהא

בסיוםאהיחידהאנבחנתאשליטתואשלאהתלמידאבחומראהנלמד.

העקרונות ג. 
ודרכי העבודה  

הבהרת ד. 
מושגים     

מרכזיים  

ֶהֶגה

סמל גרפי

שפה דבּורה

צלילאהדיבוראהמופקאעלאידיאזרםאה	וויראמהפהאאא

עיצור 
צלילאשבהפקתוא

ה	ויראנעצר

סמלאגרפיאלתנועהסמלאגרפיאלעיצור

שפה כתובה

תנועה 
צלילאשבהפקתוא

ה	ויראנע

סימן ניקודאות

פענוח

הצפנה

הצופן 
הפונטי

הקריאה מבוססת על הפענוח:אהגייתאצלילאשלאסימןאכתוב.

הכתיבה מבוססת על ההצפנה:אכתיבתאסימןאכתובאעבוראצלילאדיבור.
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העיקרוןאהמנחהאשלאהתכניתאהו	אסינתזהאשלאיחידותאשפהאבסיסיותאליחידותאמורכבות:אאמיסודותא
הקרי	ה,א	ותיותאוסימניאניקוד,אמורכבותאההברות,אמהןאמורכבותאהמילים,אמהמיליםאבנוייםאהמשפטיםא
ומהםאמורכבאהטקסטאהשלם.אעל-פיאעיקרוןאזהאהתכניתא"תופסיםאבהגה"אבנויהאב	ופןאפירמידליא–א

:)bottom-up(מלמטהאלמעלה"א"

אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאק ר י א ה   ו ה ב נ ה                                                קריאתא
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאטקסט שלם

                              
                                                                                                    קרי	ת  משפטים

                                                                                            קרי	תאמיליםאמבודדותאמהקשר

                                                                                      פענוח הברות:אהגייתאהצירוףאשלא	ותאוסימןאניקוד
                    

                                                                                פענוח הניקוד:אהגייתאהתנועהאשלאכלאסימןאניקוד
                       פ ע נ ו ח  פ ו נ ט י

                                                                                  פענוחאהאותיות:אהגייתאהעיצוראשלאכלא	ות

חלוקתאתחומיאהלימודאבתכניתאתו	מתא	תאהסדראהנ"ל,א	שראב	אלידיאביטויאבשמותא	רבעאחוברותא
הסדרה:

חוברת 2

תופסים בהגה
 ניקוד

הקנייתאפענוח
אסימניאהניקודא

וכתיבתם

חוברת 1

תופסים בהגה
 אותיות

הקניית
אפענוחאה	ותיותא

אוכתיבתן

חוברת 3

תופסים בהגה
צירופים ומילים

אאא-אאתרגולאהדרגתי
אבפענוחאהצירופים
אאא-אאגילויאמילהאכתובה

חוברת 4

תופסים בהגה
שירים וסיפורים

אאאאאאאמקר	האמדורגתא
לר	שיתאהקרי	ה

עצמה.א בזכותא וקיימתא נפרדתא תכניתא מהווהא חוברתא כלא מודולרי:א ב	ופןא בנויהא החוברותא סדרתא
בהמשךאתפורטאדרךאהעבודהאבהקנייתאהנוש	ים.א

שיטתאהקנייהאזואמשלבתא	תאפשטותאהמבנהאעםארףאגבוהאשלאדרישותאאמבחינתאפיתוחאהמודעותא
המט	-קוגניטיביתאשלאהלומד.אעלאפיאהגישהאהפדגוגיתאשלאבתאיעקב,אאדם לומד דבר-מה חדש 
כאשר הוא תופס את הרעיון שעומד מאחוריו.אמכ	ןאנובעתאההפרדהאהחדהאביןאשלביאהלימוד:א
תלמידאלומדאתחילהא	תאהצלילא)העיצור(אשלאכלא	ותאו	ות,א	חראכךא–א	תאהצלילא)התנועה(אשלא
כלא	חדאמסימניאהניקוד,אובהמשךאהו	אלומדאאלהגותאצירוףאשלא	ותאוסימןאניקודאולפענחאמיליםא
כתובות.אההתמקדות בנושא אחד עד לשליטה המלאה בו,אמאפשרת לילד לתפוס בהדרגה את 

מהות המושג שעל הפרק ואת מטרת הלמידה.

השפהאהכתובהאמשקפתא	תאחוקיותאהשפהאהדבורה.אבלימודאהקרי	האהילדאמשדרגא	תאהמודעותא
הלשוניתאשלואבכללאו	תאהמודעותאהפונמיתאבפרט.אבהאבעתאמודעותאזואהי	אגםאהתנ	יאלרכישתא
ממודעותא התלמידא מתקדםא התכניתא שלביא בכלא השיטה:א 	תא המייחדא העיקרוןא מכ	ןא הקרי	ה.א
למרכיבאהרלוונטיאבשפתאהדיבוראללימודאייצוגואהגרפי.אתרשים הזרימהאהב	אממחישא	תאתהליךא

הלמידהאבשיטה.

איך פועלת ו. 
השיטה?   

חלוקת ה. 
תחומי הלימוד    

בתכנית  
"תופסים בהגה"   
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V

        תרשים זרימה של תהליך הלמידה בתכנית "תופסים בהגה"

מ ו ד ע ו ת  ל ע י צ ו ר י ם

ל י מ ו ד   ה א ו ת י ו ת

 מ ו ד ע ו ת  ל ת נ ו ע ו ת

ל י מ ו ד   ס י מ נ י   ה נ י ק ו ד

III

III

IV

מ ו ד ע ו ת  ל צ י ר ו ף  ש ל  ע י צ ו ר  ו ת נ ו ע ה

ת ר ג ו ל  ה א ו ט ו מ צ י ה  ב פ ע נ ו ח  ה צ י ר ו פ י ם

מודעות למילה דבורה:

מודעותאלהרכבאהפונמיאשלאהמילה 1.א א
אאאאאאאאאאאא)הגהאפותח,אהגהאמסיים,אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אאאאאאאאאאאאפירוקאהמילהאלהג	ים(א
א

המחשתאמשמעותאהמילה 2.א א

מודעותאלמצבאשלא	י-הבנתאמילהאא 3.א א

קריאת מילה כתובה:

פענוחאמדויקאשלאמילהאכתובה 1.א א

הבנתאמילהאמבודדתאמהקשר 2.א א

הבחנהאבקרי	האביןאמילהאמוכרתא 3.א א
לבלתי-מוכרתאא

אא

מודעות למשפט:

משפטאמהו:ארצףאהמיליםא 1.א א
במשפט

המחשתאמשמעותאהמשפטאא 2.א א
אאאאאאאאאאאא

עצירהאבסוףאהמשפט 3.א א

מודעותאלמשפטיאש	להא 4.א א
ולמשפטיאקרי	האבדיבוראא

קריאת משפט כתוב:

קרי	האמדויקתאשלאכלא 1.א א
המיליםאבמשפט

הבנתאהנקר	אברמתא 2.א א
המשפט

הנגנתאהקרי	האבהת	םא 3.א א
לסימניאהפיסוקאבמשפטא



10

א. כיצד לומדים אותיות?
הקניית  .2
קריאה  

אופן העבודה 

בשנתא2006איצ	האל	וראתכניתאהלימודיםאהחדשהאלגןאהילדיםא"תשתיתאלקר	תאקרי	האוכתיבה".א
ביןארכיביאהלימודאבתכניתאזואתופסיםאמקוםאחשובאהקנייתאסדראה	לף-בית,אשיוםאה	ותיותאוהגייתן.א
הניסיוןאמלמדאכיאהתכניתאמיושמתאבגניאהילדיםאבחלקהאהגדולאוכיארובארובםאשלאהתלמידיםאמגיעיםא
	ולםא ה	ותיות.א בשמותא נ	הא שליטהא ועםא ה	לף-ביתא 	תא לדקלםא היכולתא עםא 	'א לכיתהא היוםא
רקאלמעטיםאישאמודעותאלקיוםאצלילאה	ות.אמכאן, בלימוד קרוא וכתוב בכיתה א' יש להתמקד 

בהקניית צלילי האותיות,אוידיעתאשמותאה	ותיותאמסייעתאלכךאומזרזתא	תאהתהליך.

-אא בהגהא "תופסיםא –א 1א חוברתא א לתלמיד:א א 	ישיתא חוברתא ב	מצעותא נעשיתא א ה	ותיותא א הקנייתא
	ותיות".אאהחוברתאאמת	ימהאאלעבודהאאיחידנית,אאלקבוצותאאקטנותאאולכיתותאאגדולות.אהמורהאימצ	א

בהאהצעותאמגוונותאללימודאעמיתיםאול	ינטר	קציהאקבוצתית.

המבנהאהמודולריאשלאהחוברתאוההור	ותאהמפורטותאבכלא	חדאמעמ'יהאמקניםאלהא	ופיאידידותיא
ומבטיחיםאשימושאיעילאונוח,אל	ארקאל	נשיאהור	האמקצועיים,א	ל	אגםאלהוריםאול	חיםאגדוליםאשלא

הלומדאשירצואלסייעאלואבבית.

מבנה החוברת "תופסים בהגה - אותיות"

מטרתאהחוברתאלהקנותאשליטהאב-26א	ותיותאעבריות:א22א	ותיותאה	לף-בית,אה	ותיותאהרפותאב,א
כ,אפאוה	ותאׂש.אבסיוםאהמוצלחאשלאהחוברתאישלוטאהתלמידאבשתיאמיומנויותאהיסודאשלאהקרי	הא
והכתיבה:אבפענוחאשלאכלאה	ותיותא)רו	יםא	ותא–אהוגיםאצליל(אובהצפנהא)שומעיםאצלילא–אכותביםא

	ות(.
א

המושגאהמרכזיאבחלקאזהאשלאהתכניתאהו	א צליל האות 	ואאעיצור –אהגה  המופקאב	מצעותא עצירתא
זרםאה	וויראב	חדאמחמשתא	יבריאהדיבורא–אבשפתיים,אבשיניים,אבלשון,אבחךא	ואבגרון.אלפיכךאחוברת  

1 מחולקת לחמישה פרקים המסומנים בצבעים שונים:

אותיות  המציינות את עיצורי השפתיים    .1

אותיות המציינות את עיצורי השיניים  .2

אותיות המציינות את עיצורי הלשון  .3

אותיות המציינות את עיצורי החך  .4

אותיות המציינות את עיצורי הגרון  .5

שיוךאצלילאה	ותאלקבוצתאעיצוריםאממחישאללומדא	תאפעולתאההגייהאשהו	אמבצע,אמגבירא	תא
המודעותאשלואלייחודיותאשלאהעיצוראהנלמדאומסייעאלתהליכיאהזכירה.א

לחלוקהאזוא	פקטאחיוביאנוסף:אהי	אמהווהאקיטוע דידקטיאשלאתכניתא	רוכהאיחסיתאלפרקיאלימודא
קצרים.אבסוףאכלאפרקאמצוייםאשניאעמ'אשלאסיכוםאוהערכהאהמשמעותייםאללומדאולמלמד:אחווית 
הסיום המוצלחאמסייעתאלתלמידאל	רגןאמש	ביםארגשייםאלהמשךאהתהליך,אוהמורהאנעזראבמעקב 
האישי 	חראההישגיםאשלאתלמידיו.אלכל פרק נספח דף כרטיסים למשחקים – האותיות שנלמדו 

ביחידה ותומכי הזיכרון בעבורן.אא

החוברתאנחתמתאב''שער האותיות'' המשמשאאדף בקרה אישי של התלמיד,אש	ליואיחזוראבסיוםא

קיטוע דידקטי 
מועיל

לתהליך הקניית 
האותיות.
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הלימודאשלאכלא	חתאמ-26אה	ותיותאובסיוםאהתכניתאכולה.א

להקניית כל אות מיועדת יחידת לימוד קבועה - שישה עמודים המהווים מערך דידקטי מובנהא
לאורך כל החוברת.אכלא	חדאמששתאהעמודיםאהו	אמדוראבעלאתפקידיםאמוגדריםאבתהליךאהקנייתא

ה	ותיות:

עמודאר	שוןא–אהיכרותאעםאצלילאה	ותאהחדשהאועםאכיווןאכתיבתה; •#
עמודאשניא–אהטמעתאה	ותאב	מצעותאתומכיאזיכרוןאוזיהויאה	ותיותאעלארקעאשלאמסיחיםא)חזרהא •#

עלאה	ותיותאשנלמדואעדאכה(;

עמודאשלישיא–אניווטאהדרגתיאבכתיבתא	ותאהיעדאב	ופןאעצמ	י; •#
עמודארביעיא–אפיתוחא	וטומציהאשלאפענוחאוהצפנהאלל	אעזרהאשלאתומכיאהזיכרון. •#

עמודיםאחמישיאושישיא-אכתיבתא	ותאהיעדאבתוךאמיליםאהמכילותא	ותה. •#

שוניםא והשישיא הרביעיא השני,א העמודיםא ו	ילוא קבוע,א מבנהא והחמישיא השלישיא הר	שון,א לעמודיםא
ומפתיעים.אמתודיקהאזואשלאהשילובאביןאהדומהאלשונהאמרגיעהאא	תאהתלמידאומקנהאלואתחושתא

ביטחון,אובהאבעתאמעוררתאבואענייןאומוטיבציה.

העמודאהר	שוןאבכלאיחידהאמיועדא	ךאורקאלהיכרותאעםא	ותאחדשה,אולכןאהו	א"נקי"אממסיחיםא	וא
ממטרותאנוספות.אבחמשתאהעמודיםאהנותריםאשלאהיחידהאמוצעתא-אלצדאלימודאה	ותיותא-אעבודה 
עקבית ושיטתית בהרחבת ידע העולם ובחינוך הלשוני:אהעשרתא	וצראהמיליםאשלאהתלמידאוטיפוחא

כושראההבעה.א

תהליך הלמידה
כפיאשצוייןאלעיל,אהיום רוב הילדים לומדים עוד בגן את שמות האותיות ואת סדר האלף-בית.א
ידעאזהאיסייעאלמורהאלהעלותא	תאתלמידיואשלבאולהקנותאלהםא	תאהגייתאה	ותיות.אשמותאה	ותיותא
קיימיםאלמעשהאלמטרהאזוא-אלעזוראל	חסןאבזיכרוןאשלנוא	תאהקשראביןאכלא	ותאלצלילה.אלכןאהומצ	א
שםאלכלא	ותאעלאפיאעיקרוןאֶ	ְקרֹופֹוִניאא)מיווניתאהעתיקה:אֶ	ְקרֹואפירושוא"קצה",אפֹוִניאפירושוא"שלא
צליל"א-אהצלילאשבקצה(:אשםאה	ותאבי"תארומזאלעיצוראב,אושםאה	ותאלמ"דארומזאלעיצוראל.אברגע 

שהתלמיד יגלה שלכל אות יש צליל, הוא "יתרגם" את שמות האותיות לצלילן.א

	ולםאעל המורה להיות מודע לכמה קשיים אופייניים בנושא.אשמותאה	ותיותאנלמדיםאבדרךאכללא
בעזרתאדקלוםאה	לף-בית,אוהילדיםאמדקלמיםא	ותואעלאפיארובאכ	שראמולםאשורהאשלא22א	ותיות,א
לל	אנקודהאבבכ"פאהדגושותאומימיןאלשי"ן.אהדבראגורםאלבלבולאולחוסראדיוקאבפענוחאשלאשמונהא
ה	ותיות:אּב/ב,אּכ/כ,אּפ/פ,אׁש/ׂש.אבהקנייתא	ותיותא	לואיקרהאלעתיםאתהליךאהפוך:אהילדאיגלהא	תאשםא

ה	ותאב	מצעותאהעיצוראשלה:אּבא-אּבי"תא/אבא-אבי"תאוכדומה.

במ	רזאהכיתתיא"תופסיםאבהגה"אהמורהאמקבלארצועהאשלא31א	ותיותא-אכוללאבכ"פ,אׂשי"ןאו	ותיותא
מומלץא זו.א ידעאהשמותאלמטרהא ינצלא	תא והמורהא צלילאה	ות,א יתמקדאבהקנייתא הלימודא סופיות.א
	ותיותא ב"תשעא המחיקיים,א בלוחותא -א וקור	ים"א בהגהא "תופסיםא המשחקיםא בִעְרַכּתא להשתמשא
בוכות",אב"ל	אמתבלבליםאביןאּב/ב,אּכ/כ,אּפ/פ,אׁש/ׂש"(אובמשחקיםאהרביםא)ההור	ותאבחוברתאהדרכהא
לִעְרָכּה(.אכלאמשחקיאהערכהאמיועדיםאהןאלהקנייתאשמותאה	ותיותאהןאלהקנייתאהגייתן,אוהמורהאית	יםא
	תאהפעילותאלמטרתאהלימוד.לדוגמה,אלהבנתאהקשראביןאשםאה	ותאלצלילהאיעזוראהמשחקא"זיכרוןא
בשלשות"אכ	שראבמשחקאזיכרוןאמשתתפיםאשלשותאהכרטיסיםא-א	ותא)ּב(,אתמונהא)שלאבלון(אושםא

ה	ותא)בית(.

כדיאללמודאלקרו	אישאלדעתאצלילאשלאכלאסימןאכתוב,אוידיעתאשמותאה	ותיותאעשוייהאלעזוראלכך.א
יחזרואלנוש	אשמותאה	ותיותאבשלבאמ	וחרא והתלמידיםא 	ךאלשיוםאה	ותיותאשימושאמעבראלזה,א
יותר,אבחוברתאהרביעיתא)עמ'א121-109(א-אכשלמעשהאילמדואכבראלקרו	.אבשלבאההו	אהםאיחזקוא	תא
שליטתםאבנוש	אדרךאמשחקא)בסוףאחוברתא4אימצ	אהמורהא	תאהכרטיסיםאו	תאהנחיותאהמשחק(.א

הםא	ףאיבחנואזהא	תאזהאבידיעתאשמותאה	ותיותאויתנסואב	יותאהמיליםא)חוברתא4,אעמ'א113(.
לפניאתחילתאהעבודהאבחוברתאחשובאלהסביראלתלמידא	תאהמושגאצליל נעצרא	ואעיצור:אהתלמידא

יש לייעד
יחידת לימוד נפרדת

להקניית כל אות.

החינוך הלשוני 
מתלווה 

ללימוד האותיות. 

מודעות לעיצור 
קודמת

ללימוד האות.
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יתבקשאלהוצי	א"רוחאמהפה"אולחושאבהאעלאכףאידו.א	תאזרםאה	וויראהמופקאבפיואניתןאלהמחישאלילדא
בעזרתאעצמיםאקטניםא)פיסתאנייר,אמעטאצמראגפןאוכדומה(אש	פשראלהעיףא	ותםא	ואעלאידיאכיבויא
נראדולק.אצליל האות נקרא עיצור כי בעת הפקתו נעצר האוויר.אבלימודאעיצוראה	ותאיגלהאהלומדא
ב	ילואמ	יבריאהדיבוראהו	אמשתמשאלהפקתאהצלילא–אמהואמקוםאעצירתאה	וויר.אשיטתאבתאיעקבאא
מורהאלתלמידאלהגותאכלאעיצוראתוךאכדיאהחזקתאכףאידואמולאפיואוהמחשתא"הצלילאהנעצר"א.אהניסיוןא
מלמדאכיאטכניקהאזואמסייעתאלילדיםאהןאלהבדילאביןאשםאה	ותאלצלילאהבודדאשלהא–אהעיצור,אאהןא
להשתחרראמקיבעוןאלקמץאולפתחא–אְּבאאול	אָּבא)להדרכהאבנוש	אמומלץאלהיעזראבחוברתא''	ות''א

.)www.mby.tuvalvet.co.ilתאבתאיעקבא	וב''ספראלמורה''אמ

שבוא למילה",א  - "מצליל  שירא מופיעא ה	ותיות,א הקנייתא טרםא עודא הר	שונה,א בחוברתא 9-8א בעמ'א
"החייזראהוגהאצלילים,אועודאמעטאי	מראמילים".אהמורהאישמיעא	תאהשיראב	וזניאהתלמידיםאויחדדא
בעזרתו	תאהמודעותאשלהםאלעיצוריםאולחמשת איברי הדיבוראשמפיקיםא	ותם:אשפתיים, שיניים, 
לשון, חך וגרון.אבכךאיוכנואהלומדיםאלתהליך הלמידה שמחולק בחוברת לחמשת הפרקים בהתאם 

למקום הפקת העיצור.אהשיראגםאממחישאלילדא	תאהקשר בין צליל בודד של שפה לבין מילה.

כ	מור,אלהקניית כל אות בחוברת מיועדתאיחידת לימוד של שישה עמודים.אכלאעמודאב"שישייה"א
הו	אמעיןאמדוראקבוע.אנת	ראכ	ןא	תאכלא	חדאמהמדורים.

עמוד ראשון: צליל האות

זהואמדוראקבועאלגילוי ראשוני של האות החדשה;א
התלמידא עלא להקלא כדיא 	חידהא צורהא לובשא המדורא
	תאהמפגשאעםאסמלאל	אמוכראלו.אהיכרותאמוקדמתא
עםאצורתאהדףאועםאדרךאהעבודהאבואתסייעאלואבכך.א

ההקניה מתחילה במליאת הכיתה באמצעות רצועת 
המורהא הלוח.א מעל  הממוקמת  הכיתתית  האותיות 

פותחא	תא	ותאהיעדאברצועה:

- גילוי העיצור:אהתלמידיםא	ומריםאמילהאלתומךאהזיכרוןאשלאה	ותא)ּבלון(אומדגישיםא	תאהצלילא
הפותחאבמילהא)ּב-ּב-ּב(.אהמורהאמעודדתא	תאהילדיםאלגלותא	תאהעיצורא)צלילאה	ותא-אלא שם 
לבםאא ומפנהא	תאתשומתא 	לאהפה(א המוגשתא הידא )בעזרתא הנכונהא הגייתוא האות!(,אמדגימהא	תא

למקוםאעצירתאה	וויראבעתאההגייהא)ּב- בשפתיים(.א
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אאאאאאאאאאאאא-אאכיוון הכתיבה של האות:אהמורהארושמתאעלאהלוחאא	רבעאנקודותאאלסימוןא"החלוןאשלאה	ות"א
שב	מצעותואאהי	אמדגימהאאוממלילהאא	תאכתיבתאא	ותאאהיעד:א"	ניאמתחילהאבפינהאאהשמ	ליתאא
למעלה,אמגיעהאאלפינהאאהשנייה,איורדתאאעדאלמטה,אמרימהא	תאכליאהכתיבה,אעוברתאלפינהאה	חרונהא

למטהאומותחתאקואקצתאמעבראלחלון.אל	אאלשכוחאא	תאהנקודהאאב	מצע.אמהואאצלילאאה	ות?..."א

א

אות היא סמל לצליל: 
"תופסים בהגה" 

של האות.

ּב
10

1

2

ְצִליל ָהאֹות                            

הוראות לתלמידים
ִאמרו: ּבָלֹון – ּב–ּב–ּב–ּבָלֹון – ּב! זהו צליל האות ּב. ֲהגּו את הצליל.  £

ִעברו באצבע על האות ּב (התחילו בחץ הראשון). הגו את צליל האות. עברו על האות בצבע.  £
הגו את צליל האות לפני חבר/ה. אם ֲהגִיֶתם נכון, בקשו מהם לחתום בתוך המסגרת הלבנה.  £
סמנו בשער האותיות (עמוד 196) את האות שלמדתם ומלאו את ההוראות המופיעות שם.   £

חתימת החבר / החברה

10פרק ראשון

1

2

ְצִליל ָהאֹות                            

ִאמרו: ּבָלֹון – ּב–ּב–ּב–ּבָלֹון – ּב! זהו צליל האות ּב. ֲהגּו את הצליל.הוראות לתלמידים ִעברו באצבע על האות ּב (התחילו בחץ הראשון). הגו את צליל האות. עברו על האות בצבע.£  הגו את צליל האות לפני חבר/ה. אם ֲהגִיֶתם נכון, בקשו מהם לחתום בתוך המסגרת הלבנה.£  סמנו בשער האותיות (עמוד 196) את האות שלמדתם ומלאו את ההוראות המופיעות שם. £   £

חתימת החבר / החברה

פרק ראשון
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התלמידיםא"כותביםא	תאאה	ותאאעלאהלוח"א)משחקא"כ	ילו"(א-א 	.א
"שמיםא	צבע"אבנקודתאההתחלהאעלאהלוחאועובריםאאעלאה	ותא

שלאהמורהא)ב	וויר(,אתוךאכדיאהגייתאעיצוראה	ות.א

כלאאילדאאמכיירא	תאאה	ותאבפלסטלינה. ב.א

עלא עובריםא הםא התלמידים:א א שלא ה	ישיותא בחוברותא 	ימוןא ג.א
ה	ותאהגדולהא בעמודאב	צבעאובצבעיםאשוניםא)צבעיאהקשת(:א
הפעלתאהזיכרוןאאהקינסתטיאתסייעאלהטמיעאא	תאצורתאה	ותא
ו	תאכיווןאכתיבתה.א	פשראלשיראבינתייםא"שיראשלאּב":א–אבוחריםא
במנגינהאידועהאלילדיםא)כמוא"היוםאיוםאהולדת"(אומחליפיםא	תא
מילותאהשיראבעיצוריםאּב-ּב-ּב.אהילדיםאממשיכיםאלתרגלא	תא
כתיבתאה	ותאבעמ'אהר	שוןאבשתיאשורותאשלאתבניותאקטנותא

יותר.

- לימוד עמיתים:אהתלמידיםאהוגיםא	תאהעיצוראב	וזניאחברא	ואחברהאבכיתה.אהחברא	ואהחברהא
חותמיםא	תאשמםאבחוברתאהתלמידאשהשמיעא	תאהצלילאהנכוןאשלאה	ות.אהתכסיסאהדידקטיאשלא
ו	תאשמחתא ביןאהתלמידיםא ה	ינטר	קציהא חידושאמרענןאהמגבירא	תא רקא 	ינוא חתימת החבר/הא
הלמידה,א	ל	אגםאממקדאביעדאהמרכזיאשלאהלימודאומונעא	תאהבעיהאהנפוצהאבהקנייתאה	ותיותא–א

התעסקותאבכתיבתןאוהזנחתאההגייה.א    א

 
-  שער  האותיות:   תלמידאאשמיל	אא	תאאכלאאהמשימותאבעמודאהר	שון,אעובראל''שעראאה	ותיות''א
)עמ'א197-196(אכדיאלסמןאבוא	תאה	ותאהחדשהאשזהאעתהאלמדאולספוראכמהאא	ותיותאהו	אכבראיודע.א
היעדאכ	ןאהו	אהבניית לומד עצמאיאהמודעאלמטרתאהלימודאומפעילאבקרהאעלאהתקדמותואה	ישית.א
"שעראה	ותיות"אמשמשאדף בקרה אישי של התלמיד:אאליו יחזור בסיום כל עמ' ראשון בלימוד 
אות חדשה ובו ייבחן על ידי המורה בסיום החוברת. דףאבקרהאהו	ארעיוןאמקוריאשלאבתאיעקב:א
בקרהאמסוגאזהאהי	אא	מצעיאאדידקטיאאיעילאאלהגברתאאהמוטיבציהאשלאהתלמיד.אלכ	ןאהתווספהא

ספירתאה	ותיותאשמגבירהא	תאההנעהאלקר	תאהשגתאהיעדאהסופי.

196

ִמצאו את האות שלְמדתם וֲַהגּו את העיצור שהיא מסמלת.  £
ִעברו בעיפרון או בצבע על האות. ִשמרו על הכיוון הנכון.  

ֲהגּו את כל האותיות שכבר סימנתם בדף.  £
ִספרו את כל האותיות שלְמדתם. כמה יש?  £

ַהקיפו את המספר המתאים (בעמוד הבא).   

ּכַָמה אֹוִתיֹות ַאֶתם יֹוְדִעים?

196

ַׁשַער  ָהאֹוִתיֹות

197

על המורה להצביע על האותיות בזו אחר זו. (בעמוד הקודם).  £
התלמידים הוגים את צלילי האותיות.  £

מי שטועה, חוזר על המבחן ביום אחר (אחרי לימוד נוסף).  £

ֵׁשם ַהַתלְִמיד אֹו ַהַתלְִמיָדה  ______________________________

ִמי ָלַמד ֶאת ָּכל ָהאֹוִתיֹות?  

654321

121110987

181716151413

242322212019

             חתימת המורה : ________________

2625

197

עמוד שני: תמונה וסיפור

שלבאזהאשלאהעבודהאמיועדאלחזרה חווייתית על האות הנלמדת בשילוב עם הפעילות בתחומי 
המוכנות וההעשרה.א	להאהםאעמודי תוכןאשמורכבותםאגֵדלהאעםאהתקדמותואשלאהתלמידאבחוברת.א
מ	וחראיותראיוכלואהילדיםאלבצעא	תאהמשימותאאשלאמדוראזהאכשיעוריאבית,א	ולםאבר	שיתאהשנהאעלא

המורהאלהדגיםאתחילהא	תאהעבודהאבכיתהאול	פשראלתלמידיםאלהתנסותאבהאבהשגחתו.א

חשוב להגות את העיצור
ולא רק לכתוב את האות.

דף בקרה אישי
של התלמיד –

פריט ייחודי בשיטה.
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- ׁשיום, מודעות פונמית ופענוח:אבתמונהאמפוזרותא	ותיותא–א	ךאורקא	לואשנלמדואעדאעתה.אכלא	ותא
נמצ	תאלידאהפריטאאששמואאמתחילאאבעיצוראהמת	יםאא)ּב–אּבלון,אמא-אמסוק(.אהתלמידיםאמוצ	יםא	תא
ה	ותיותאהמפוזרותאבעמוד,אעובריםאעלאה	ותאבצבעא	ואבעיפרוןא	ואמקיפיםא	ותה,אהוגיםא	תאצלילא
ה	ותאו	ומריםאמילה:אשםאשלאפריטאבקרבתאה	ות.אלמילהא"המסתתרתא	חריאה	ות"איהיהאעיצורא
פותחאבהת	םאל	ות.א)רשימתאכלאהמיליםאנמצ	תאבסוףאהחוברתאב"מילוןאהמיליםאהמסתתרות".(א
המיומנויותא ושתיא הפריטים,א שיום  	תא הןא האותיותא פענוחא 	תא הןא התלמידא מתרגלא זוא בפעילותא
נתרמותאב	ופןאהדדי:אפענוחאה	ותארומזאלתלמידאעלאהמילהאוהקולאהפותחאשבה,או	ילואשםאהפריטא
עוזראלהיזכראבצלילאשלאה	ות.אעבודהאשיטתיתאעםאעמודיאהתוכןאמעשירהא	תא	וצראהמיליםאשלא

התלמידים.

המורהאינצלא	תאהעמודאלעבודהאדינמיתאבקבוצותאקטנותא	ואעםאהכיתהאכולה.אמסתתראכ	ןא	וצרא
מיליםאעשירא–אממיליםאמוכרותאלכולאעדאלנדירותאיחסיתא)שבשבת,אמעדר(.אמשימתאגילויאהמילהא
שמ	חוריאה	ותאהי	א	תגראלתלמידיםאבעליארמותאשפהאשונות:אילדיםאששפתםאדלהאיעשירוא	ותהא

בעזרתאחבריהםאבעליא	וצראהמיליםאהעשיראיותר.

- הבנת הנרֶאה, העשרה לשונית, הרחבת ידע העולם והבעה בעל-פה:אהילדיםאמת	ריםאא	תאתוכןא
התמונהא)הבנתאהנר	האוהבעה(.אישאכ	ןא	פשרויותארבותאלעבודהאבכיתהאהטרוגנית:אהעשרתא	וצרא
וגופי,א מילים,אש	ילתאש	לות,אפיתוחאדמיון,אחשיבהא	סוצי	טיבית.אלתמונותאנוש	יםאמגוונים:א	ניא
	דםאוביתו,אבעליאהחיים,אתרבותאהפנ	י,אחגיאישר	ל,אזהירותאבדרכיםאועוד.אשיוםאהפריטיםאמסייעא
לתלמידיםאלהתבונןאבתמונהאולהרחיבא	תאהמידעאהנדלהאממנה.אהמורהאמשוחחתאעםאהכיתהאעלא

התוכןאהמצויר,אוכלאילדארש	יאלספרא	תאהסיפוראה	ישיאשלואלבןאזוגא	ואלקבוצה.
אא

המסתתרותא 	ותיותא עשרא למחברתא להעתיקא התוכן:  בעמודי  הביתא לשיעוריא 	פשריתא משימהא
בתמונהאולצייראלידאכלא	ותא	תאהפריטאשהי	אמייצגת.א

עמוד שלישי: כותבים אות

זהואמדוראלהקניית הכתיבה העצמאית של האות החדשה,אוגםאלו,אבדומהאלעמודאהר	שון,אצורהא
ולידאכלאתמונהאאמשבצתאא ''חלונותאתמונה''אלפיאהמיליםאהמתחילותאב	ותאהיעד,א קבועה:אשמונהא
לכתיבתאה	ות.אבתחילתאהשנהאכד	יאלעבודאבעמודאזהאבקבוצותאקטנותאעדאשילמדואהתלמידיםא	תא
דרךאהעבודהאבו.אבהמשך,א	חריאהתנסותאבכיתהאתחתאהשגחתאהמורה,א	פשראלתתא	תאהמשימהא

כשעוריאבית.

- מילה לתמונה:אהעבודהאמתקדמתאלפיאהטוריםא–אמלמעלהאלמטה.אהתלמידא	ומראמילהאלתמונהא

האותיות המתחבאות  
והמילים המסתתרות:

    -  פענוח האות
    -  מודעות פונמית
    -  שליפת המילה

תמונות הן 
"מילון" חזותי

להעשרה לשונית. 

29

¯»tœÒŸ Â ‰À»Ó Ÿ̇

הוראות לתלמידים
ִמצאו בתמונה 12 אותיות מ, סמנו אותן בצבע וֲַהגּו את צלילן.  £

האותיות נמצאות ליד הדברים ששמותיהם מתחילים ב–מ.   £
ִאמרו את המילים (מטוס, מסוק, משאית, מסלול, מכונית, מגדל פיקוח, ִמנְָחת, משטרה).  

ַספרו סיפור על המתרחש בתמונה והשתמשו במילים אלו. תנו שם לתמונה.  £
11

הוראות לתלמידים
ִמצאו וִצבעו שבע אותיות  ּב המסתתרות בציור והגו את צליליהן. רמז: האותיות מתחבאות בדברים ששמם מתחיל    £

ב–ּב (בית, בלון, ברז, בובה, ברבור, בֵרכה).  
ִאמרו את שמות הדברים שמסתתרת בהם  ּב. מה משותף לכולם?  £

ספרו סיפור על המתרחש בתמונה ותנו לה שם.  £

¯»tœÒŸ Â ‰À»Ó Ÿ̇

11101

הוראות לתלמידים
מצאו 36 אותיות המסתתרות בתמונה. 

כל אות נמצאת ליד דבר ששמו מתחיל בה (למשל: מ – מצקת). עברו על  האות בצבע,   £
הגו אותה ואמרו את המילה שעליה רומזת האות (רשימת המילים נמצאת בעמודים 206–207).  

ַספרו סיפור על המתרחש בתמונה. תנו שם לסיפור. איך, לדעתכם, יקבלו הדובים את זהבה?  £

ÌÈœa ‹„Ã‰ ˙ Œ÷¿ Ÿ÷» ‰À·À‰Œ Ê ∫¯»tœÒŸ Â ‰À»Ó Ÿ̇
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בחלוןאהר	שוןא)למעלהאמימין(אוהוגהא	תאהעיצוראהפותחאבמילהא)ּבלוןא–אּב(.אזהואכליאנוסףאלטיפוחא
מילון חזותיאעֵנףאהמציגאב	ופןאמוחשיאקרובאל-200אמילים.אעבודהאבעמודא וגםא מודעות פונמית.א

תספקאלמורהא	ינדיקציהאלגביא	וצראהמיליםאשלאתלמידיואותסייעאבהעשרהאלשונית.

 - ניווט הכתיבה:אהמטרהא–אכתיבתאה	ותאלל	א
עזרה.אלפניאהלומדארצףאמשבצותאלכתיבתאה	ותא
בעזרתאהניווטאהמדורג:אבטוראהימניאעליואלהשליםא
	תאה	ות,אאובטוראהשמ	ליאלכתובא	ותהאבעצמוא
בעזרתאנקודותאהמפנה.אבתחילהאעובראהילדאעלאא
חסריםא ובהמשךא התמונה,א לידא השלמהא ה	ותא
ל	ותאיותראויותראחלקים.אישאלצייןאשגםאכשעליוא
מנקודת  התלמיד  מתחיל  	ותם,  להשליםא
האות  את  פעם  בכל  לכתוב  כדי  ההתחלה 

בשלמותה.

בטוראהשמ	ליאהתלמידאממשיךאלכתובא	תאה	ותא
נתמךא הו	א בתחילהא המנחים:א הסימניםא בעזרתא
בכלאנקודותאהמפנהאשלאה	ות;אבהמשךאמצופהא

ממנואלכתובא	ותהאלל	אעזרהאבחלוןאהריק.א

להטמעת צורת האות וכיוון כתיבתה תסייע 
''כתיבה'' באצבע – באוויר או על משטח 

כלשהו.אכד	יאלפעולאכךאלפניאתחילתאהעבודהא
בעמודאזה.

בתהליךאשלאהקנייתא	ותאעלאהמורהאלזכוראשעיקראמטרתואהו	אלהשיגא	תאהתכלול הגרפו-פונמי 
לקשור את הרשמים הגרפו-מוטוריים עם הגיית העיצור.אלכןאהתלמידא בזיכרוןאהתלמיד,אכלומרא
יהגהא	תאצלילאה	ותאתוךאכדיאכתיבתהאויחברא	תאהזיכרון הקינסתטיאשבתנועתאידואעםאהעיצורא

הנלמד.

בבצק,א או  בחומר  בפלסטלינה,  האות  את  לכייר  ירבה  בכתיבה,  אותיות  להפוך  שנוטה  תלמיד 
תוךאכדיאהנחתאכלאקואשלהאעלאגביאאהדגםאהמוכן.א	חראכךאיעבירא	תאיצירתואלצדא	חדא	וא	חרא
חשובהא הכתיבהא בכיווןא המתקשהא תלמידא עבורא בהעתקה.א ממנוא דרושא מהא יר	הא כךא הדגם.א שלא
ה"כתיבה"אב	צבעואב	וויר,אעלאהשולחן,אעלאגבואשלאחברא-אאכלאפעילותאמוטוריתאהקשורהאבצורתא

ה	ותאומערבתא	תאהזיכרון הקינסתטי.

עמוד רביעי: פעילות משחקית

מטרתואהמרכזיתאשלאמדוראזהאהי	אלספקאתרגול 
החומר  עם  החדשה  האות  של  אינטגרטיבי 
בפענוח  אוטומציה  ולפתח  לכן  קודם  שנלמד 
האותיות ללא עזרה של תומכי זיכרון.אעמודאזהא
המת	ימותא מגוונותא משחקיותא הפעלותא מציעא

לעבודתאעמיתיםאבזוגותא	ואבקבוצות.א

בפענוחא ה	וטומציהא תרגולא האותיות:א שביל   -
כיצדא רצףאה	ותיותאמתחילאמה	ותאהר	שונה.א
	ותיותא נלמדוא ל	א כ	שרא 	תגרא ליצורא 	פשרא
נוספות?א–אבעזרתאמשבצתאריקה.אכבראַּבשבילא
–א קור	א 	חריותא להפגיןא התלמידא עלא הר	שוןא
לעבוראב	צבעאעלאהמסלול,אלהגותאצלילאל	ותא

כתיבה בכיוון הנכון -
באחריותו של המורה.

המורה יכול לטפל
 בכתב ראי בכיתה.

האוטומציה בקריאה
 מושגת בהדרגה,

והיא מתחילה להתפתח 
כבר מראשית פענוח 

13רצף האותיות.

øÔ«ÏÀaÃÏ Ô«÷‡ œ̄  ÃÚÈœ ‚ ÃÓ È œÓ

הוראות לתלמידים
בחרו מתחרה, צב או ארנב, ורוצו אתו על השביל אל הבלון. ֲהגו את הצליל בכל פעם שמופיעה האות  ּב.   £

במשבצת ריקה לא הוגים צליל. אם ְטעיתם, חזרו להתחלה ועברו לרץ השני.  
אם הגעתם לבלון ללא טעות, ּכִתבו בתוכו את האות  ּב!  £

13

12

 ÌÈœ· Ÿ̇ «k

הוראות לתלמידים
ִאמרו מה בתמונות (בלון, ברז...). מהו הצליל המשותף לתחילת כל המילים? (ּב).  £

ִעברו בעיפרון על האות ּב בחלון הראשון מימין. שימו לב לכיוון הכתיבה! המשיכו בטור הימני   £
     והשלימו את החסר לאות ּב. עברו לטור השמאלי וכתבו את האות ּב בעזרת הנקודות המכַוונות.
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ול	אלהגותאדבראבעבוראמשבצתאריקה.אהמשימהאקלה,א	ךאלמרותאז	תאהניסיוןאמלמדאכיאהילדיםא
טועיםאל	אפעםאוחוזריםאלתחילתאהשביל,אעדאשהםאמפנימיםא	תאמחויבותםאל	ותאהכתובה.אחשובא
ל	תגרא	תאהתלמידאלסייםא	תארצףאה	ותיותאלל	אטעותא–א	םאשוגים,אחוזריםאלתחילתאהמסלול.א
תכסיסיםאדידקטייםאמגווניםאעוזריםאלילדאלשמוראעלאהענייןאוהרצוןאלהמשיךאבפעילותאעדאלסיוםא

המוצלחאשלא''שבילאה	ותיות''.

רצףא בפענוחא והשטףא הדיוקא 	תא התלמידא ְמתרגלא צעדא ובכלא בהדרגתיות,א מתקדמתא התכניתא
של  הידע  לרמת  מתאימה  המשימה  כאשר  ורק  אך  לדרוש  ניתן  והשטף  הדיוק  את  ה	ותיות.א
הלומדים.אבדוגמ	ותאשלפנינוארו	יםא	תאהדירוגאבהפעלות:אכלאשלבאחדשאמתבססאעלאהשליטהא
בקודמיםאלו:אהבחנהאביןאשתיא	ותיותא)ּב/ב(,אביןא	רבעא	ותיותא)ּב/ב/ו/מ(אוביןאשבעא	ותיותא)ּב/ב/ו/מ/

ּפ/פ/ׁש(.

קצב ההתקדמות:  בדרךאכללאהמורהאמלמדא	ותא	חתאליום,א	ךאההספקאשלואמוכתבאעלאידיאקצבא
למידהאשלאתלמידיו:א	יןאלמדודא	תאההישגיםאבמספראאהעמ'אשסיימואבחוברת,א	ל	אעדאכמהאהפנימוא
	תאפענוחאה	ותיותאשנלמדואבעמודיםא	לו.אהתקדמות מהירה מדי עלולה להזיק לתהליך,  להאט 

ואף לשבש אותו בסופו של דבר.

עמודים חמישי ושישי: אות במילה

השלמת האות במילה: בעמודאהחמישיאהתלמידאמתבקשאלהעתיק את האות הנלמדת במילים 
הכתובות מתחת לתמונות המתאימות.אפעולהאזואממחישהאלוא	תאמושגאהמילהאו	תאמקומהאשלא
ה	ותאבתוכהא-אלרובאבתחילתהא)בית(,א	ךאלעתיםאב	מצעאהמילהא)ספל(א	ואבסופהא)כלב(.אכ	ן,א

בסיוםאהיחידה,אנקשראקשראר	שוניאביןאלימודאה	ותיותאהבודדותאלביןאהקרי	ה.

דמות ורקע:אבעמודאהשישיאעלאהתלמידאלהשלים באופן עצמאי אותיות שונותאהחסרות במילים 
הכתובות.אה	ותאהחסרהאנרמזתאע"יאהמטלהאה	טרקטיביתאדמותאורקעאשמ	תגרתאהבחנהאחזותיתא

ומספקתאבקרהאלבחירתאה	ותאהנכונה.

חשּוב כמה למדו;
חשּוב יותר – עד כמה 

הפנימו.

55

Ï»ÏŸa Ã÷Ã‰ ÷‡›̄ ŸÏ ÃÚÈœ ‚ Ã‰ŸÏ

הוראות לתלמידים
ִעברו בצבע על האות ׁש שבמרכז השבלול והגו אות אחר אות עד ל–ׁש הבאה. אם ְטעיתם, חזרו ל–ׁש הקודמת.  £

אם הגעתם לאות ׁש ללא טעות, ִצבעו אותה ואת אחת התמונות מסביב לעמוד. ִאמרו את המילה המתאימה (שפירית, שימפנזֶה, שער,    £
  שופר, שרביט, שועל).

המשיכו מ–ׁש ל–ׁש, עד שתגיעו לראש השבלול.  £
55 37

øÒ À̄ ŸtÃa ‰ŒkŸ Êœ È È œÓ

פיל, פינגווין ופרה מתחרים בריצה. ִעזרו להם להגיע לפרס.
ִעברו במסלול עם אחד המתחרים וֲַהגו את צלילי האותיות שבשביל. אם ְטעיתם, ִחזרו לקו הזינוק ועברו למתחרה הבא.   £

כשתגיעו לגמר, ִצבעו את הּפרס: הגביע והפרחים שבתוכו.  
מי ניצח? ּכִתבו עליו את האות ּפ.  £

37 17
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הוראות לתלמידים
הביטו בברווז שבתוך האות – ֲהגו את הצליל וצבעו ּב. הברווז עזבבב את האות – הגו את הצליל וִצבעו ב.  £

לכו בעקבות הברווז אל הבֵרכה. הגו בכל פסיעה את הצליל הנכון: ּב או ב. אם טעיתם, ִחזרו להתחלה.   £
כשתגיעו לבֵרכה, ִצבעו את הברווז השוחה.   

17
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סיום הפרק

	חדא לכלא משחק:  דרך  ללימוד  כרטיסים   -
דףא מצורףא החוברתא שלא הפרקיםא מחמשתא
חדשהא 	ותא לימודא בתוםא משחק.א כרטיסיא עםא
התלמידאגוזראשניאכרטיסיםאמהדף:אכרטיסאה	ותא
וכרטיסאתומךאהזיכרוןאשלהא)ּבא–אבלון(.אהכרטיסיםא
ניילוןא	ואבמעטפהא המצטבריםאנשמריםאבשקיתא
ומשמשיםאכליא	ישיאוזמיןאלתרגולאבכיתהאובבית.א

	יכותאהפענוחאשלארצףאה	ותיותאמשמשתאלמורהא
מדדאלשליטתאהתלמידאבחומראהנלמד.אל	ורךאכלא
התהליךאהמלמדאמפעילאשיקולאדעתאבהחלטתוא
מהססיםא הילדיםא 	םא החדשה.א ב	ותא להתחילא
פסקא לקחתא כד	יא בפענוח,א מתבלבליםא 	וא מדיא
זמןאלחיזוקאהידע.אלמטרהאזואמשמשיםאמשחקיםא
ועזריםאבמ	רזאהכיתתיאוכרטיסיאהמשחקאבחוברתא
ו	תא שנלמדוא ה	ותיותא 	תא לגזורא ישא התלמיד:א
התמונותאשלאתומכיאהזיכרוןאבהת	םאולחזקא	תא
הידעאדרךאמשחקיםאמהניםא)הור	ותאלמשחקיםא

מצוייםאבסוףאהחוברת(.א 
 

גםא	םאל	אהתגלהאקושיאבמהלךאהקנייתאקבוצהאשלא	ותיות,אחשובאלהשתמשאבסיומהאבכרטיסיא
המשחקאכדיאליצורא	תאה	פקטאהחיוביאשלאהשלמתאהפרקאולסכםא	תאהנלמדאבו.אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

כ	מוראהחוברתאמחולקתאלחמישהאפרקיםאלפיאמוצ	אהעיצורים.אכלא	חתאמקבוצותא	ותיותא	לואא
מסתיימתאבשניאעמודיםאקבועיםאלסיכוםאהיחידה:

-•צורות שונות לאותה אות: הקור	אהבוגראהגיעא •
כלא בנקלא לזהותא לוא שמ	פשרתא הכללהא לרמתא
סימןאשלפניו,אולכןאגםא	ינואמודעאלשונותאהוויזו	ליתא
ביןאגופניאה	ותיותאאבטקסטיםאהשונים.אעלאהמורה,א
לעומתאז	ת,אלהיותאמודעאלכךאשבתהליך הקניית 
האותיות יש להכיר לקורא המתחיל את הצורה 
תת	פייןא הי	א אות:א כל  של  ביותר  הבסיסית 
במינימוםאהכרחיאשלאקווים,או	םא	פשרא–אבקוויםא
קישוטיא 	וא סגנוניא 	למנטא כלא ובהיעדרא ישרים,א

של	אמסמןאייחודאפונטי.

בתכנית.א לומדא שהתלמידא ה	ותיותא הןא כ	לוא •
	תא לתרגלא שהספיקא ל	חרא פרק,א כלא בסוףא 	ךא
להכירא התלמידא עלא הפשוטה,א בצורתןא ה	ותיותא
לזהות  הקיים.אמטרתאהעבודהאתהיהא המגווןא 	תא
את האותיות שנלמדו, ועתה הן כתובות בגופנים 
זוהיא בשונה".א "הדומהא למצו	א	תא כלומרא שונים,א
גםאהזדמנותאנוספתאלחזוראעלא	ותיותאהקבוצהא–א

	יןאלשכוחא	תאהגייתאהעיצורים.

-•מה למדתי? לפיאגישתהאשלאבתאיעקבאהתלמיד הוא זה שיוזם את המבחןאכ	שראהו	אמגיעא
לתחושתאהסיוםאשלאפרקאהלימוד,אורוצהאלקבלאעלאכךא	ישוראממקוראמוסמך.אמדובראבתהליךאחינוכיא
שבואהולךאונבנהאהלומדאהעצמ	י.אלמעשהאהחוברתאמ	פשרתאלילדאלהיבחןאבכלא	חתאמההפעלותא
המשחקיות,אועםאז	תאבסוף כל יחידה ימצאו  המורה והתלמיד עמוד מיוחד המציע שני מבחנים:א

מעבר לאות החדשה
מותנה בשליטה 

בחומר הקודם.

לימוד בהנאה
בונה תלמיד 

שאוהב ללמוד.

זיהוי אות  המופיעה 
בגופנים שונים

מהווה אתגר
לקורא המתחיל.

47

הוראות לתלמידים
ִצבעו בירוק את האותיות והגו את צליליהן.   £

גִזרו את הקלפים וַשֲחקּו במשחקים שונים לפי ההוראות בעמודים 200–201.  £

ÍÍÍÍ
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הוראות לתלמידים
ִצבעו בירוק את האות ּב שבתוך הפרח והקיפו באותו הצבע את כל האותיות ּב המופיעות במעגל.   £

ֲהגו עיצור מתאים. עשו כך  לִשאר האותיות: בחרו בצבע שונה לכל אות שעל עלי  הכותרת.  
התקדמו בכיוון השעון והגו את צלילי האותיות המופיעות במעגל.  £

46
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הרכב שקע בבוץ � המנוע מתאמץ ומשמיע קול: בבבבב!
ִעזרו לרכב לצאת מהבוץ: ִעברו על אותיות ה–ב והגו בכל פעם את הצליל בבבב!  £

ַספרו סיפור על המתרחש בתמונה. תנו שם לסיפור.  £
1541

¯»tœÒŸ Â ‰À»Ó Ÿ̇

הילדים מכבים נרות יום הולדת.
ִעזרו להם לכבות את הנרות � נִשפו יחד איתם:  פפפפפ! פפפפפ! פפפפפ!  £

ִמצאו בתמונה שתים עשרה אותיות פ, הקיפו אותן והגו את צלילן.  £
ַסּפרו סיפור על יום הולדת ותנו שם לתמונה.  £

41131
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הוראות לתלמידים
ִמצאו 16 אותיות המסתתרות בתמונה. 

האותיות כ שבתמונה מצביעות על צליל הנחירה של האיש הישן. נסו אתם: איך זה נשמע?   £
שאר האותיות נמצאות ליד דבר ששמו מתחיל בצליל האות (למשל: ּכ – ּכובע). עברו על  האות בצבע,   £

הגו אותה ואמרו את המילה המתאימה (רשימת כל המילים נמצאת בעמודים 206–207).  
ספרו סיפור על המתרחש בתמונה ותנו שם לסיפור.  £

131

המורהא ה	ותיות(:א )פענוחא הקרי	הא מבחןא 1.א א
צלילא הוגהא התלמידא –א ה	ותא עלא מצביעא

)עיצור(;א

המורהא העיצורים(:א )הצפנתא כתיבהא מבחןא 2.א א
)הבוחןא 	ותא כותבא התלמידא –א עיצורא הוגהא

ישיםאלבאלכיווןאהכתיבה(.א
אחר.  ביום  וייבחן  ישוב  הצליח,  שלא  תלמיד 
מעבר ליחידה הבאה מותנה בסיום מוצלח של 
זהא בתנ	יא המלמדא עומדא 	םא קודמת.  יחידה 
הופךאהמבחןאלמשחקאשתלמידיםא ויתורים,א לל	א

חפציםאבו.אא

שיר בסוף הפרק:אבסיוםאכלאפרקאנמצ	אשירא -א
הןא שמיעתיתא הןא -א לתפיסהא וקלא מ	ודא פשוטא
מספרא לשירא מקשיביםא התלמידיםא חזותית.א
פעמים,אזוכריםא	ותואבקלותאומדקלמיםאיחדאעםא
הקשורותא המשימותא 	תא ממל	יםא הםא המורה.א

להבנתאהתוכןאומ	תריםאבטקסטא	תאה	ותיותאשלמדו.אכ	ןאנלמדותאגםאמיליםאמרכזיותאשלאהשירא
ב	מצעותאפעולתאפירוקאוהרכבה.

סוגיות מיוחדות בנושא הקניית האותיות

- עיצורים לאותיות הרפות:אלשלושתאהעיצוריםאהרפיםאב,כ,פאתכונותאמיוחדותאבשפהאהעברית:אהםא
	ינםאמשמשיםאכעיצוראפותחאבמילה,אוה	ותיותאשלהםא	ינןאמוזכרותאבד"כאב	מירתאסדראה	לף-

	לו,א עיצוריםא להגייהאשונהאשלא מודעיםא רביםאש	ינםא כ	ןאמקוראהקושיאשלאתלמידיםא 	וליא בית.א
והדבראגורםאל	י-דיוקאבקרי	האולחוסראביטחוןאשלאהקור	.אכדיאלהימנעאמבעיהאזואבלימודאה	ותיותא
ב,אכ,אפ,אאניעזראבאופי הפונטי המיוחד של העיצור הרפה:אניתן להאריך את הצלילאולהדגישא	תא

ייחודוא–אבבבבבבבא)V(,אכככככככא)CH(,אפפפפפפפ)F(.א

בחוברתאימצ	אהמורהאתרגום דידקטי ייחודי של המידע הבלשני לשפת המשחקאהמובנתאלכלאילד.א
בעמ'אהשניאשלאכלא	חתאמהיחידותאהמוקדשותאל	ותיותאהרפותאמצויאאתומך זיכרון מיוחד הבנוי 
על בסיס חיקוי הצלילים )אונומטופיאה(:אבבבבב!א-אצלילאהמנועאשלאהרכבבבאהשקועאבחולות;א
פפפפפ!א–אהילדאנושפפפפאעלאנרותאיוםאההולדת;אכככככ!א–אצלילאהנחירותאשלא	דםאישן.אבשונהא
מ	ותארפהא)שלאעיצוראחוכך(,אהצלילאשלא	ותאדגושהאהו	אאעיצוראפוצץא–אצלילאקצר,אִרְגִעיאשל	אניתןא
לה	רכה:אּב )B(,אּפ )P(,אּכ )K(.אמידעאזהאעלאההבדלאאבהגייתאה	ותיותאהרפותאוהדגושותאעשויא

לעזוראבהקנייתן.א

ככככככככ!                                                                            פפפפפפפפ!     

מידע בלשני מסייע 
למורה בהקניית קריאה

אחראית ומדויקת.

49
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קריאה: ֲהגו את צליל האות.

 

                                *חתימת המורה: _______________

** כתיבה: ִחזרו על הצליל שהמורה הוגה וכִתבו את האות המתאימה.
                          

 

          
חתימת המורה: _______________                             
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*  יש לרשום · בעבור תשובה נכונה של התלמיד.
אין לרשום דבר בעבור תשובה לא נכונה, ולאחר  תרגול נוסף ייבחנו התלמידים שנית.

יש להגות באוזני התלמידים את העיצור על פי התמונה (לדוגמה: פרפר– ּפ) .  **

בבבבבבבב! 
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פיתוחאההבחנהאביןאה	ותיותאהדגושותאלרפותאמתבצעתאלפיאהסדראהב	:
-אלימודאה	ותאהדגושהא)ּבא-אעמ'א13-10,א18א(

-אלימודאה	ותאהרפהא)בא-אעמ'א15-14(
-אתרגיליאהבחנהאביןאשתיאה	ותיותא)ּב/בא-אעמ'א16,א17,א19(

-אתרגולא	ינטגרטיביא)ּב/באו	ותיותא	חרותאהמתווספותאבהדרגהא-אעמ'א22,א23,א25,א27,א31,א37(.

לימודאה	ותיותאבתכניתא"תופסיםאבהגה"אמתחילאב	ותאּבאו	חריהאנלמדתאה	ותאב,אכדיאשמר	שיתא
גרפיים  לשינויים  לב  ותשומת  דיוק  של  גישה  לפתחא התלמידא יתחילא הקרי	הא בלימודא דרכוא
הרלוונטיים לייצוג הצליל:אהילדאמגיעאלתובנהאמט	-קוגניטיביתאחשובהאששינויאקטןאכמואאהיעדרא

נקודהאמשנהא	תאצלילאה	ות.

-  הבחנה בין ׁׁש ל-ׂש: בדומהאל	ותיותאבכ"פאגםא
ה	ותאׂשי"ןא	ינהאמופיעהאב	לף-בית,א	ךאבשונהאמהןא
הי	איכולהאלהופיעאבכלאחלקאשלאמילהא–אבתחילתה,א
לתלמידיםא תסייעא זוא עובדהא ובסופה.א ב	מצעהא
ה	ותיותא שתיא ביןא ההבחנהא 	תא ולהטמיעא לתרגלא
ההבדלא לתפיסתא 63-59(.א עמ'א א בחוברתא )ר	הא
הזיכרוןא בתומכיא הילדא ייעזרא ו-ׂשא ׁש  הצליליםא ביןא
פונמו- וברמזיםא ׂשמלה,א ותמונתא ׁשמׁשא תמונתא -א

מוטוריים:אה	צבעאעלאהשפתייםא–אׁשקט!א–ׁשׁשׁש!אאא
	וא	גרוףאידאשמ	לאלמעלהא–אׂשׂשׂשמ	לא–אׂשׂשׂש!א
הפונמיתא העירנותא 61אמתרגלאהתלמידא	תא בעמ'א
בעזרתאהמשחקא"ׁש 	ו ׂשאבשעון?"א)כמעטאכלאשםא

מספראמכילא	ותאׁש 	ו ׂשא	וא	ףא	תאשתיהן(.אא

מהתלמידיםא חלק  דומים:  קולות  בין  הבחנה    -
מתקשיםאבהבחנהאביןאהצליליםאק ו-גא/אכאו-גא	ואביןאהצליליםאת ו-ד / טאו-ד.אהסיבהאלקושיאזהא
נעוצהאבקרבהאפונטיתאביןאהעיצוריםאהנ"ל:א	לואהםאהקולותאהמובדליםא	ךאורקאבהפעלהא	ואב	י-

הפעלהאשלאמיתריאהקול.אהצלילאשלאגימ"לא	ואשלאדל"תאהו	אעיצור קולי:א	םאבעתאהגייתואנצמידא
	תאכףאהידא	לאהחלקאהקדמיאשלאהצוו	ר,אנרגישאברעדאשלאהמיתרים;או	ילואהצלילאשלאקו"ףא	ואתי"וא
הו	אעיצור אטוםא	ואבלתי-קוליא-אאבעתאהגייתואל	אמורגשאהרעד.אהתרגולאבנוש	אמודגםאבחוברתא

ב	מצעותאעמ'א109,א113,או-143.

הדירוג 
מאפשר הצלחה.

פיתוח גישה נכונה 
לקריאה מתחיל כבר 

בשלב הקניית האותיות.

מודעות פונמית
מסייעת להבחנה 

בין עיצורים דומים.

61

øÔ«Ú À÷Ãa  «‡  

1211
10

9

8
7 6 5

4

3

2
1

הוראות לתלמידים  
האם יש ׁש או ׂש בשמות המספרים בשעון?

במספר 1 (אחת) אין ׁש ואין ׂש; לכן שתי האותיות מחוקות בקו. במספר 2 (שתיים) יש רק ׁש: הוסיפו נקודה ימנית מעל אחת   £
מהאותיות ש ומחקו בקו את ה–ש השנייה. התקדמו בכיוון השעון ומֲַחקו אות או סמנו את הנקודה במקום המתאים מעל האות.   

בסוף העבודה הגו את כל הצלילים מסביב לשעון.   £
61

109
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9

הוראות לתלמידים

מהו הצליל הפותח – ד או ת?
ִאמרו מה בתמונה הראשונה למעלה מימין והגו את העיצור הפותח (תיש – ת). ִמתחו קו מהתמונה לאות המתאימה  £

  וִעברו על האות בעיפרון. ִשמרו על כיוון הכתיבה הנכון.
£  ַהמשיכו כך וַׁשייכו את כל התמונות לאותיות המתאימות (רשימת המילים נמצאת בעמודים 206–207).

לסיום, הגו אות אחר אות במסגרת. אם טועים, חוזרים לפינה האחרונה.  £
143
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הוראות לתלמידים
לפניכם התמונות הבאות: קיפוד, קסדה, קשת, קומקום, גלגל, כרוב, קוביה, גבינה, גמל, גזר, גג וכלוב. התחילו בתמונה העליונה    £

מימין ואמרו מה רואים בה (קיפוד).  
ֲהגו את צליליהן של שתי האותיות הצמודות לתמונה (ג, ק) ועברו בעיפרון על האות המתאימה לצליל הפותח של המילה (ק).    £

ִשמרו על כיוון הכתיבה הנכון. המשיכו כך בכל התמונות – שורה אחר שורה.  

 

143
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פענוח והצפנה בלימוד האותיות

אאאאאאאאאאאאאאאלהשגתאתכלולאגרפו-פונמיאחשוב לתרגל את הקשר בין סימן כתוב לקולו בשני הכיוונים – פענוח 
והצפנה.א)ר	האהבהרתאהמושגיםאבעמ'א7אשלאמדריךאזה(אלדוגמה,אבדףא"מהאעושותאה	ותיות?"א)עמ'א

43או-79(אשתיאפעולותא	לואמיוצגותאבשניאסוגיאהש	לותאלתלמיד:

פענוח:אמיאגולשתאעלאפניאהשלג?א)ׁש(;אהילדארו	הא	תאה	ותאוהוגהא	תאהקולאשלה; •- • •

הצפנה:אמהאעושהאזא?א)כותבתאעלאהלוח.(;אהילדאשומעא	תאהצלילאומ	תרא •- • •
	תאה	ותאהמת	ימה. א

גיוון האמצעים להקניית האותיות

-  החוברת: שיטתיות,אדירוגאקפדניאוגיווןאהמשימותאהמהנותאיקלוארבותאעלאעבודתאהמורה.אעםאז	תא
החוברת אינה מחייבת אלא מאפשרת.א	וליאל	אלכלאתלמידאית	ימואכלאהמשימותא עליואלזכור:א
שבה:אזהאשתפיסתואמהירה ידלגאעלאאחזרותאש	ינואזקוקאלהן;או	ילואזהאשל	אהספיקאלואהחומרא
המוצעאלהטמעתאצלילאה	ותאוצורתה,איוסיף תרגולא)ב	מצעותאמשחקיאהכרטיסים,אפעילותאיצירתיתא
	ואחזרהאעלאהמשימותאש	הב(.אלעולםאהמורהאהו	אזהאשמחליט:אמתבונן,אמפעילאשיקולאדעתאובוחרא

	תאהדרךאהמת	ימהאלקידוםאתלמידיו.

בחוברתא רביםא למשחקיםא כרטיסיםא משחקים:א שלא עשירא מבחרא המורהא לרשותא המשחקים:   -
התלמידאוכןאמשחקיםאועזריאלימודאבמ	רזאהכיתתיא)ההור	ותאהמפורטותאלשימושאב	ביזריאהלימודא
רובא למ	רז(.א הנספחתא מיוחדתא הדרכהא ובחוברתא התלמידא בחוברתא 201-200א בעמ'א נמצ	ותא
המשחקיםאמיועדיםאלפעילותאבזוגותא	ואבקבוצותאקטנות.אמשחקיםא	חדיםא)למשל:א"מצ	אחברא
ומהר!"(אמ	פשריםאהפעלתאקבוצהאגדולה.אלמשחקא	פקטאחיוביאביותראלכיתתאהלומדים:אמלבדא

ההנ	האהרבהאהו	אגורםאלשיפוראה	ווירהאבכיתהאולליכודאחברתי.

-  פעילות יצירתית:אהמורהאיפעילא	תאתלמידיואבעבודותאיצירהאמגוונותאכידאהדמיוןאהטובהאעליוא–א
הרכבתאה	ותיותאמחומריםאשונים,אצביעתאה	ותאוציוראפריטיםאלמיליםאהמתחילותאבעיצוראמת	ים,א
גזירתאה	ותיותאוהתמונותאמעיתונים,אהצגתאה	ותיותאבפנטומימהא)כמואחידות:אהמציגאמר	האבגופוא
	תאצורתאה	ותא	וא	תאהדבראששמואמתחילאב	ותאמסוימת;אעלאהמנחשיםאלכתובא	תאה	ות(אועוד.א
פעולותאהיצירהאמת	ימותאלעבודהאיחידנית,אבזוגותאובקבוצותאקטנות.אהמורהאת	רגןא	תאחללאהכיתהא

כךאשיימצ	אמקוםאלתערוכהאשלאיצירותאהתלמידיםאהמתחדשתאבתדירותאל	ורךאשנתאהלימודים.

א א
לסיכוםאנחזוראעלא"נוסחת ההצלחה"אשבבסיסאהשיטה:

דירוג קפדני ובקרה אישית  

חווית הצלחה בכל אחד משלבי הלימוד  

מוטיבציה ללמידה  

נוש	א בכלא להצלחהא ערובהא הי	א זוא "נוסחה"א
בלימודא וכמהא כמהא פיא חשובהא והי	א לימודיא
בתהליךא הר	שונים:א בשלביוא ובמיוחדא הקרי	ה,א
כלומדא ה	דםא תדמיתוא נבניתא ה	ותיותא לימודא
כאן  -א העצמיתא הערכתוא מתגבשתא גםא וכ	ןא
גם  וִאתה  הלמידה,  שמחת  נהרסת  או  נבנית 

הגישה החיובית אל הטקסט הכתוב.א

קשר דו-סטרי:
  אות  עיצור

)סימן(                 )צליל(

שמחת הלמידה
תלויה  במורה.

לימוד האותיות – 
שלב מכריע 

בהבניית הקורא.

67
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הוראות לתלמידים
 ִעזרו לקשט את הסוכה: 

ִצבעו את הדגלים שעליהם אותיות והגו את צלילי האותיות – התחילו מצד ימין.  £
ִמצאו בתמונה את הדברים ששמותיהם מתחילים בצלילי האותיות המוכרות לכם וכִתבו את האות המתאימה ליד הדבר.   £

(רשימת המילים נמצאת בעמודים 206–207.)  
התבונְנו בתמונה וַספרו סיפור על המתרחש בה או על הסוכה שלכם. תנו שם לסיפור.  £
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ב. כיצד לומדים סימני ניקוד?

הקניית  .2
קריאה  

אופן העבודה 

גםאכ	ן,אבדומהאל	ופןא "תופסיםאבהגה"אמיועדתאללימודאסימניאהניקוד.א החוברתאהשנייהאבסדרהא
	וא )הומוגניותא קטנותא בקבוצותא במלי	ה,א הכיתהא 	תא מפעילא המורהא ה	ותיות,א בשלבא ההור	הא
והי	א ובעבודהא	ישית.אהחוברתאשופעתאבפעילותאדידקטיתאמגוונת,א הטרוגניות,אלשיקולו(,אבזוגותא

תסייעאלמורהאלבנותאתהליךאשיטתיאללימודאולבקרהאעלאהתקדמותםאשלאהתלמידים.אא

דרךאהעבודהאדומהאלזואשבשלבאה	ותיותאוהי	אמוכרתאלתלמידים:אלומדיםא	תאסימניאהניקודאבזהא
	חראזהאומתקדמיםא	ךאורקאבתנ	יאשהפנימואהיטבא	תאהחומראהנלמד.אחוזרים על האותיות תוך 
והצפנתן.א בודדות  אותיות  פענוח  של  ברמה   - ביום(  פעם  )לפחות  הניקוד  סימני  הקניית  כדי 
הניקודאשנלמדוא סימניא ועלא )ברצועתאה	ותיות(א כלאה	ותיותא היוםאבחזרהאעלא יתחילא	תא המורהא

)בטבלתאסימניאהניקוד(.

מבנה החוברת השנייה בסדרה "תופסים בהגה"

מטרת החוברת להקנות שליטה ב-14 סימני הניקוד בשפה העברית.אבסיוםאהמוצלחאשלאהחוברתא
ישלוטאהתלמידאבשתיאמיומנויותאהיסודאשלאהקרי	האוהכתיבה:אבפענוחאשלאסימניאהניקודא)רו	יםא
סימןאניקודא–אהוגיםאתנועה,אאהצלילאשסימןאהניקודאמסמל(אובהצפנהא)שומעיםאתנועהא–אכותביםאסימןא

ניקודאמת	ים(.אהחוברתא	ינהאמיועדתאלהקנותא	תאשמותאסימניאהניקוד.

המושגאהמרכזיאבחלקאזהאשלאהתכניתאהו	א הצליל  של סימן הניקוד )צליל התנועה( –אהגה  המופקא
נעאבחופשיות.אכמהאשקוףאוקלאלתפיסהאהרעיוןא בפהאפתוח,אכ	שראזרםאה	ווירא	ינואנעצר,א	ל	א
שבבסיסאמונחיםא	לו:אהוגיםאעיצורא–אעוצריםא	וויר,אהוגיםאתנועהא–אל	אעוצרים,אה	וויראנע.אגםאאילדא
צעיראמסוגלא"לתפוסאבהגה"אשלאסימןאכתוב:א	חריאשלמדא	ותאלכלאעיצוראבחוברתאהר	שונה,אימשיךא

וילמדאכ	ןאסימניאניקודאהמצייניםאצליליםאמסוגא	חרא-אלתנועות.

החוברתאמציעהאדרךאאידידותיתאלהמחשתאהתנועותאב	מצעותאתצלומיאתלמידאשהוגהא	ותן.אהשוניא
במנחאהפהא–אצורתאהפתחאשה	וויראנעאדרכואבעתאהפקתאהצליליםא-אממחישא	תאהשוניאבהגייתא
התנועות.אקיימותאחמשאצורותאפהאשב	מצעותןאהוגיםאדובריאעבריתאא	תאחמשאהתנועותאהבסיסיות:א

                                       

שקיפות המונחים
בשפה העברית  
מסייעת ללמידה.

a )כמו במילה  ַּכד(        e )כמו במילה  ֵנר(      o )כמו במילה  חֹור(      u )כמו במילה  סּוס(     i )כמו במילה  ִסיר(
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	ףאשכמותאהתנועותאכהאקטנהאבעבריתאשלאהיוםא)חמישהאצליליםאהנבדליםאבבירוראזהאמזה(,אמספרא
הסימניםא	שראמסמליםא	ותןאמגיעאל-14.אמטרתאהחוברתאהי	אלהקנותאלתלמידאשליטהאבכלאסימניא

הניקוד,אוכדיאל	פשראתהליךאהדרגתי,אמחולקתאהתכניתאלשלושת הפרקים הב	ים:

פענוח סימני הניקוד:
 

לתנועות הארוכות ולשווא  .1

לתנועות הקצרות ולחולם החסר  .2
     

לתנועות החטופות  .3

זהא נחאבשלבא )שוו	א ולשוו	א התנועותא לכלא	חתאמחמשא ניקודא	חדא סימןא נלמדא הר	שוןא בפרקא
מסוגא סמליםא שישהא ביןא להבחיןא לומדא התלמידא זהא בשלבא צליל"(.א ל"	יןא תנועה,א ל	פסא סימןא –א
חדשאלואולפענחא	ותםאבמדויק.אהמורהאיזכוראשהבחנה בין צלילי הניקוד )התנועות( חשובה לא 
פחות, ואולי אף יותר, מההבחנה החזותית בין הסימנים המסמלים אותם:אלעתיםאהתלמידא	ינוא
שלא הר	שוןא בשלבא I/E.א 	וא U/Oא כמוא שמיעתיתא מבחינהא הקרוביםא הצליליםא ביןא בבירורא מבדילא
לימודאסימניאהניקודאְמַעֵדןאהתלמידא	תאתפיסתואהשמיעתית,אמשכללא	תאההגייהאהברורהאשלאאכלא
)כוללא התנועותא קיומןאשלאששא לעצםא ברמהאמט	-קוגניטיביתא מודעא נעשהא –א והעיקרא התנועותא
ביתרא לתפוסא ללומדא המסייעא הניקודא סימניא בפענוחא לשליטהא הבסיסא נבנהא כךא תנועה"(.א "	פסא
קלותא	תאהמשךאהתכנית:אבפרקאהשניאהו	אלומדאכיאאלכלא	חתאמחמשאהתנועותאשהכיראקייםאסימןא
נוסףא)התנועותאהקצרותאוחולםאחסר(,אובפרקאהשלישיאאמגלהאהתלמידאעודאסימןאניקודא-אלכלא	חתא

משלושאהתנועותאהחטופות.

סימניא )14א יחסיתא 	רוכהא תכניתא שלא דידקטיא קיטוע  מהווהא הפרקיםא לשלושתא התכניתא חלוקתא
הניקוד(אלפרקיאלימודאקצרים.אבסוףאכלאיחידהאמצוייםאשניאעמודיםאשלאסיכוםאוהערכהאהמשמעותייםא
חווית הסיום המוצלחאמסייעתאלתלמידאל	רגןאמש	ביםארגשייםאלהמשךא הןאללומדאהןאלמלמד:א
התהליך,אוהמורהאנעזראבכליםאמקצועייםאלמעקב אישיא	חראההישגיםאשלאתלמידיו.אלחוברתאנספחא
דף כרטיסים למשחקיםא–א14אכרטיסיםאשלאסימניאהניקודאושישהאכרטיסיםאשלאתצלומיאילדאההוגהא

	תאהתנועות.אבסוףאהחוברתאימצ	אהמורהארשימהאשלאחמישהאמשחקיםאלתרגולאמהנהאבנוש	.

בדומהאלתהליךאהקנייתאה	ותיות,אהחוברתאהשנייהאנחתמתאב''שער הניקוד''אהמשמש  דף בקרה 
אישי של התלמיד:א	ליואיחזוראבסיוםאהלימודאשלאכלא	חדאמ-14אסימניאהניקודא)עמ'א89-88(אובסיוםא
התכניתאכולה.אבשלבאזהאשלאהתכנית,א	חריאהסיוםאשלאהחוברתאהר	שונה,אהתלמידיםאמביניםאהיטבא
והמבחניםאשבחוברותאהופכיםאבעבורםאלכליא ודףאהבקרהא נוהליאההתקדמותאבחומראהנלמד,א 	תא

עבודהאבעלאעצמהאלימודיתאוחינוכית.

 

חלוקת התכנית
לפרקים קצרים

מסייעת  להקניית 
מיומנות הפענוח.

פענוח סימני הניקוד 
מבוסס על מודעות 

לתנועות.

דף בקרה אישי 
מסייע לתלמיד 
בלימוד הניקוד.

תצלומיאהילדאההוגהאתנועותאאאאאאאאאאאאאאאאא

סימניאניקודאלתנועותא	רוכותאולשוו	אאאאא

סימניאניקודאלתנועותאהקצרות

אולחולםאהחסר

סימניאניקודאלתנועותאהחטופות

88

מצאו את סימן הניקוד שלמדתם וֲהגּו את הצליל המתאים (התנועה).  £

עברו בעיפרון או בצבע על הניקוד. שמרו על הכיוון הנכון.  

ֲהגּו את התנועות של כל סימני הניקוד שסימנתם בדף.  £

ִספרו את כל סימני הניקוד שלמדתם. כמה יש?  £

הקיפו את המספר המתאים (בעמוד הבא).  

ַׁשַער  ַהנִקּוד
ּכַָמה ִסיָמנֵי נִקּוד ַאֶתם יֹוְדִעים?

8889

המורה מצביע על סימני הניקוד (בעמוד הקודם).  £

התלמיד הוגה את התנועה (צליל סימן הניקוד).  £

אם התלמיד טועה, חוזרים על המבחן ביום אחר.  £
                                                                                             

             חתימת המורה : ________________

ֵׁשם ַהַתלְִמיד אֹו ַהַתלְִמיָדה  ______________________________

ִמי ָלַמד ֶאת ָּכל ִסיָמנֵי ַהנִקּוד?  

10162

3847

119135

14 12

89
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להקניית כל אחד מסימני הניקוד מוקדשת יחידת לימוד קבועה: ארבעה עמודיםאולכלא	חדאמהםא
תפקידיםאמוגדריםאל	ורךאהחוברת:

א
אאאאאא- אעמוד ראשון:אהיכרותאאעםאאצלילאאהניקודא)התנועה(אוהטמעתאאצורתאהסימןאאוכיווןאכתיבתו.

אאאאאאלעמודאזהאאצורהאאקבועהאאכדיאאלעזוראאלתלמידאלהתרכזאבסימןאהחדשאובצורתאהגייתו.

-  עמוד שניא–אדף ִמֵסֶפר: עמודאשלםאשלאסיפור בהמשכיםא)"הברווזוןאהמכוער"אמ	תא	נדרסן(.א
הטקסטאמנוקד,אוהו	אמהווהאכ	ןאתרגילאבנוסחא"דמותאורקע":אעלאהתלמידאל	תרא	תאסימןאניקודא
היעדאהנלמדאולסמןא	ותואבטקסט.אמטרתאפעולהאזו,אמלבדאהצגתאסימןאהניקודא"בסביבתואהטבעית",א
טוב,א מספרא הנ	הא חווייתא להםא ולספקא א ספריםא לקרי	תא להקשיבא התלמידיםא 	תא להרגילא הי	א

בתקווהאשבבו	אהעתאירצואלקרו	אבעצמם.

דף ִמֵסֶפראהו	אגםאניסיוןאלתתאמענה לשונות הצרכים בכיתה הטרוגנית,אשחלקאמתלמידיהאמתקדםא
תהליךא תלמידיםאשעובריםא לגביא גםא כךא העצמ	ית.א בקרי	הא 	תגריםא לחפשא ומתחילא יותרא מהרא
שלאתיקוןאקרי	ה:אלעתיםאהםאקור	ים,אוגםא	םאקרי	תםאאמשובשתאומצביעהאעלאהצורךאבהשלמתא

השליטהאבניקוד,אחשובאלהכיראבהםאכקור	יםאולזמןאלהםאמפגשאעםאטקסט.
א

-  עמודים שלישי ורביעי:אתרגולא	ינטגרטיביאשלאסימןאהניקודאהחדשאשנלמדאביחידה,אבשילובאעםא
סימניאהניקודאשנלמדואלפניאכן.אלעמודאזהא	ופיא	טרקטיבי:אהו	אמציעאהפעלותאמגוונותאשבעזרתןא

מפתחאהתלמידא	תאה	וטומציהאבפענוחאסימניאהניקודאעלארקעאשלאמסיחים.

-  עמודים חמישי ושישי - סימן ניקוד במילה:אפירוקאוהרכבהאשלאמיליםאחד-הברתיותא)בחמשא
יחידותאההור	האהר	שונות(.א

תהליך הלמידה

לפניאתחילתאהעבודהאבחוברתאחשובאלהסביראלתלמידא	תאהמושגאתנועה - צליל בפה פתוח:אה	ווירא
נעאלל	אמעצור.א	םאשמיםאכףאידאמולאהפהאבעתאהגייתאתנועה,א	פשראלחושאבזרםאה	וויר,אב"רוח"א
הנעהאמהפה.א)להדרכהאנוספתאבנוש	אמומלץאלהיעזראבחוברתא''ניקוד''אוב''ספראלמורה''אמ	תאבתא

.)www.mby.tuvalvet.co.ilיעקבא

כדי להמחיש לתלמידים את התנועות שאנחנו הוגים, ישתמש המורה בטבלת סימני הניקודא–א
מכשיראדידקטיאוייחודיאלשיטהאזוא)	חדאמעזריאהלימודאבמ	רזאהכיתתיאהו	אטבלתאסימניאהניקודאעלא
לוחאמחיק(.אבטבלהא	רבעאשורותאשלאמשבצות:אבשורהאהעליונהאתצלומיאהילדאההוגהא	תאהתנועותא

וש	ראהמשבצותאריקותא–אהמורהאיכתובאבהןא	תאסימניאהניקודאבעתאהצגתאהחומראהחדש.

      i-i-i            u-u-u             o-o-o             e-e-e             a -a-a            אין צליל
אאאאאאא
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

להקניית כל סימן ניקוד
יש להקדיש 

יחידת לימוד נפרדת.

טבלת סימני הניקוד 
היא מכשיר דידקטי 
ייחודי לארגון הקשר 

בין התנועות 
לסימניהן הגרפיים.

תצלומיאהילדאההוגהאתנועותאאאאאאאאאאאאאאאאא

סימניאניקודאלתנועותא	רוכותאולשוו	אאאאא

סימניאניקודאלתנועותאהקצרות

אולחולםאהחסר

סימניאניקודאלתנועותאהחטופות
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המורהאמר	האלתלמידיםא	תאתמונותאהילדא–אבזוא	חראזו,אמימיןאלשמ	ל.אהו	אמעודדאא	תאהילדיםאא
לחקותאא	תאמנחאאהפהאשלאהילדאבתצלוםאולהגותאצלילאכמוהו:אa-a-a,אe-e-e,אo-o-o,אu-u-u,אi-i-i,א
ו	יןאצלילא–אהפהאסגורא)	פסאתנועהא=אשוו	אנח(.אהתלמידיםאמשמיעיםא	תאהצלילאכשכףאידםאמולא

הפהאוחשיםאבתנועהאשלא	וויראבעתאההגייה.א)עפ"יאבתאיעקב(א

כ	מור,אלהקניית כל סימן הניקוד יוחדה בחוברת יחידת לימוד נפרדת: ארבעה עמודים – כל אחד 
מהווה מעין מדור בעל תפקיד מוגדר.אעלאהמלמדאלקרו	אבעיוןא	תאההור	ותאבתחתיתאהעמוד.א

להלןאפירוטאהיעדיםאודרכיאהעבודהאבכלא	חדאמהמדורים.

עמוד ראשון: מגלים את התנועה

זהואמדוראקבועאלגילוי ראשוני של סימן הניקוד החדש;א
עמודאזהאלובשאצורהא	חידהאכדיאלהקלאעלאהתלמידא	תא
המפגשאעםאסמלאל	אמוכראלו.אהיכרותאמוקדמתאעםאצורתא
ההקניה  בכך.א לוא מסייעיםא בוא העבודהא דרךא ועםא הדףא
הניקוד  מתחילה במליאת הכיתה, בעזרת טבלת סימני 
סימןא 	תא כותבא המורהא הלוח.א ליד  הממוקמת  הכיתתית 

הניקודאהנלמדאבמקוםאהמת	יםאבטבלה:

הםא -א הניקודא סימןא צלילא 	תא לגלותא התלמידיםא 	תא מעודדא המורהא )הצליל(:  התנועה  הגיית   -
מתבונניםאבתצלוםאהילדאשהוגהא	תאהתנועה,אמחקיםא	תאמנחאשפתיואוהוגיםאאצלילאכמוהו:אaaaא-א
הו	אהצלילאשלאסימןאהניקודא)לא שמו של סימן הניקוד!(.אהילדיםאירגישוא	תאתנועתאה	וויראעלאכףא

ידם,איביטואבר	יאו	וליאיציירוא	תאצורתאהפהאבעתאהגייתאהתנועה.

- הטמעת סימן הניקוד: המורהאידגיםאעלאהלוחא	תאכיווןאכתיבתאסימןאהניקודאויבקשאמהתלמידיםא
להגותא	תאהצליל.אהתלמידיםא"שמיםא	צבע"א)כ	ילו(אעלאנקודתאההתחלהאעלאהלוחאועובריםאעלא
סימןאהניקודאשלאהמורהא)ב	וויר(,אתוךאכדיאהגייתאהתנועה.אבהמשךאכלאילדאעובדאבחוברתאה	ישיתא
	תאא "כותב"א קינסתטי(,א )זיכרוןא ובצבעיםא ב	צבעא –א כתיבתוא בכיווןא הניקודא סימןא עלא א עוברא שלו:א
הסימןאאב	צבעואאב	וויראא	ואאעלאאהשולחן,אמכייראא	ותואבפלסטלינהאאומרכיבואאמחומריםאשוניםא
בפינתאהיצירה.אהמורה ישים לב לכך שתלמידיו יהגו את התנועה ויקפיד להקשיב להגיית הילדים 
הזקוקים לניווט אישיא–אז	תאכדיאשכלאתלמידאבכיתהאיגיעאבהדרגהאאלהטמעתאאהקשראביןאסימןא

ניקודאלצלילו.

-  חתימת החבר/ה: התלמידיםאהוגיםא	תאהתנועהאשלאסימןאהניקודאהנלמדא–אכלא	חדאלחברא	וא
לחברהאבכיתה,אוהחברא	ואהחברהאחותמיםא	תאשמםאבחוברתאהתלמידאשהשמיעא	תאהצלילאהנכון.א

מודעות לתנועות
קודמת ללימוד הניקוד.

ללמוד סימן ניקוד 
פירושו

ללמוד שני דברים:
- את צלילו
- את צורתו

שילוב כתיבת סימן 
הניקוד עם הגיית 

התנועה מסייע
לתכלול גרפו-פונמי.

8

              ְמַגִלים ֶאת ַהְתנּוָעה
                                                                   

הוראות לתלמידים
בצעו את ההוראות לפי סדר הסמלים.  £

בסוף העבודה בקשו מחבר או מחברה לבדוק את הדף שסיימתם. אם ביצעתם נכון את כל ההוראות –   £
בקשו מהם לחתום בתוך המסגרת הלבנה.  

עברו לשער הניקוד בעמוד 88 וסמנו בו את סימן הניקוד שלמדתם.  £

חתימת החבר / החברה

88
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הילדיםאמכיריםאדרךאעבודהאזואמהחוברתאהר	שונהא)לימודאה	ותיות(,אוהםאממשיכיםאלהפיקאתועלתא
מלימוד העמיתיםאגםאכ	ן.

שער הניקוד: תלמידאשביצעאא	תאאכלאאמשימותאאהעמודאעובראאל''שעראהניקוד''א)עמ'א73-72(,אמסמןא •- •
בוא	תאסימןאהניקודאהחדשאשזהאעתהאלמדאוסופראכמהאסימניאהניקודאהו	איודעאבסךאהכול.אבתהליךא
זהאנבנהאבהדרגהאהלומד העצמאיאהמודעאלמטרתאהלימודאומפעילאבקרהאעלאהתקדמותואה	ישית.א
הניסיוןאמלמדאכיאדף בקרה אישיאמסוגאזהאמגבירא	תאהמוטיבציהאללמודאולהשיגא	תאהיעדאהמבוקש.

עמוד שני: דף ִמֵּסֶפר

יחידהאמופיעא ו	כןאבכלא ִמֵסֶפר.א דף  נקר	א זהא מדוראקבועא
המשךאמסיפורא"הברווזוןאהמכוער"אמ	תא	נדרסןא.אהסיפור 
של  לזו  אלא  התלמיד,  לקריאת  מיועד  אינו  שבעמוד 
המלמד בלבד.אהמורהא)	ואהתלמידאשרכשא	תאהקרי	ה(א
הזדמנותא ז	תא הסיפוראשבעמוד;א לילדיםא	תאחלקא יקר	א
לנוחאוליהנותאמהקשבהאלסיפוראטוב,או	חריאכךאלדוןאבתוכןא
בתחתיתא המופיעהא הנשמעא הבנתא ש	לתא עלא ולענותא

העמוד.

ב	ותואהעמודאנמשךאגםאלימודאסימןאהניקודאשעלאהפרק.א
בחוברתא ורקע''א ''דמותא משימתא 	תא ממל	א תלמידא כלא
עבורוא מהווהא המכוער"א "הברווזוןא הסיפורא טקסטא שלו:א
הניקודא סימןא 	תא בוא מסמןא התלמידא המסיחים;א רקעא 	תא
הנלמדאביחידהאוהוגהא	תאצלילו.אמספראהפעמיםאשסימןא-א
כמספרםאבטקסט.אבתחתיתאהעמודארשוםאמספראה	ומרא
Vא מסמןא כולם,א 	תא שמצ	א מיא למצו	:א ישא סימניםא כמהא

בעמוד.א

עמודים שלישי ורביעי: משימה לחזרה כללית

התלמידא יעבורא היחידה,א שלא הר	שוניםא העמודיםא בשניא החדשא הניקודא סימןא עםא היכרותא ל	חרא
לתרגול אינטגרטיבי שמטרתו לפתח אוטומציה בפענוח כל סימני הניקוד שנלמדו עד כה.אלשםא
כךאמציעהאהחוברתאפעילותאדידקטיתאמגוונתאהמ	פשרתאלתלמיד,א	חריאכלאצעדאקדימה,אלחזור 
ולארגן את הידע החדש עם הידע הקודם.אתצלומיאהילדאההוגהאתנועות,אומתחתםאסימניאהניקודא
שנלמדו,איופיעואתמידאכתומכיאזיכרוןאבעמ'אהשלישי.אעםאהתקדמותאהתלמידאהולכתאונבניתאטבלת 
בטבלהא טורא כלא שלמד.א הסימניםא 	תא בזיכרונוא ל	רגןא ללומדא לעזורא הב	א כליא  - הניקוד  סימני 
)התנועהאוסימניאהניקודאשלה(אמובדלאבצבעאשונה.אלהלןאתי	וראהמשימותאבתרגולאה	ינטגרטיביאשלא

העמ'אהשלישיאוהרביעיא)רובןאמת	ימותאלעבודהאבזוגות(.

- המחבואים של סימני הניקוד:אבתמונהא)בעמ'א29-28,אלדוגמה(א"מתחב	ים"אסימניאהניקוד,אומחוץא
לתמונהאאמצויותאמשבצותאשבהןאתבניותאסימניאהניקודא"המתחב	ים".אעלאהתלמידאלמצו	א	תאסימניא
הניקודאבתמונה,אלהקיףא	ותם,אלהגותא	תאהתנועותאהמת	ימותאולכתובא	תאסימניאהניקודאבמשבצותא
"המתחב	ים". הניקודא סימניא כלא ל	יתורא עדא כךא להמשיךא ישא הנכון!(.א הכתיבהא כיווןא עלא )לשמורא

זו מתרגל התלמיד את פענוח  הבקרהאלסיוםאהמוצלחאהי	אמילויאכלאהמשבצות.אבדרך משחק 
סימני הניקוד שנלמדו עד כה ואת כתיבתם.

-  תחרות הריצה: שבילאסימניאהניקודא)בעמ'א17-16,אלדוגמה(אמהווהא"מסלולאריצה"אלשתיאדמויותא
ויעבוראעמהא יבחראב	חתאהדמויותא יגיעאר	שוןאלגבינה?אעלאהתלמידאלעזוראלמתחרים:אהו	א –אמיא
	םא המת	ים.א הצלילא 	תא ויהגהא זהא 	חרא בזהא הניקודא סימניא עלא ב	צבעא יצביעא –א המסלולא 	תא
טעהאבצלילא–א"יחזיר"א	תאהמתחרהא)"שטעה"!(אלקואהזינוקאויתחילא	תאהמסלולאמןאההתחלהאעםא

טבלת הניקוד ממחישה
את הגיית התנועות

ומסייעת 
בארגון הזכירה.

9
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ַדף ִמֵסֶפר

הוראות לתלמידים
הקשיבו לסיפור ואמרו: מי לדעתכם נמצא בביצה הגדולה?  £

ִמצאו את סימן הניקוד   , ֲהגּו את הצליל וסמנו את סימן הניקוד בצהוב.  £
אם מצאתם 26 סימנים, כתבו · בריבוע.  

     26  È œ̇ ‡À̂ ÀÓ       
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הדמותאהשנייה.אל	אלוותר!אפרסאהניצחוןאמגיעאלמיאשעברא	תאהמסלולאלל	אטעות.אגםאבתחרותאזוא
מתרגלאהתלמידא	תאפענוחאסימניאהניקוד,א	ךאעלאהמורהאלהיותאמודעאכיאמשימהאזואתובעניתאיותר:א
פענוח רצף סימני הניקוד הוא הכנה ממשית לקראת פענוח של שורת טקסט אִמתיא–אמבחינתא
תנועתא	ישוניאהעינייםאושליפתאהצליליםאלסימניםאהעוקבים.אהקפדהאעלאהדיוקאבשלבאזהאתבטיחא
קרי	הא	חר	יתאומדויקתאבבו	אהזמן.אהתכסיסאהדידקטיאעוזראלילדאלשמוראעלאענייןאורצוןאלהמשיךא

בפעילותאעדאלסיוםאהמוצלחאשלא''מסלולאהניקוד".

- לצאת מהמבוך! )בעמ'א23-22,אלדוגמה(אדמותאזוא	וא	חרתאמחפשתאלהגיעאלמטרתהאדרךאמבוךא
ויהגהא	תאהתנועותא ליצי	הא יקיףא	תאסימניאהניקודאשבדרכוא יעזוראלה:א א סימניאהניקוד.אהתלמידא

בהת	ם.אגםאכ	ןא-א	םאטועים,אחוזריםאלכניסתאהמבוך.אהמטרהאהי	אלצ	תאמהמבוךאלל	אטעות.

- מחמש יוצאת אחת!א)עמ'א35-34(אפעילותאזואמוסיפהא	תאהפןאשלאהמודעותאהפונמית.אעלאהתלמידא
להגידאמילהאחד-הברתיתאהמת	ימהאלתמונהאובעתאההגייהאלה	ריךא	תאהתנועהא)סּוּוּוּוּוּוּוס(.אלתמונהא
צמודהאשורהאשלאחמישהאסימניאניקוד;אהתלמידאיהגהא	תאהצליליםאשלאכלאחמשתאסימניאהניקודא	ךא

יצבעארקא	חדאמהםא-א	תאהסימןאהמת	יםאלתנועהאבמילהא)ּו(.א

נפשותא הםא הניקודא סימניא לדוגמה(א 41-40,א )בעמ'א זהא מסוגא בדףא הניקוד?  סימני  עושים  מה   -
פועלות,אולגביהםאעונהאהתלמידאעלאשניאסוגיאהש	לות.אכ	שראיש	לאהמורה:א"מהאעושהאאָא?"א)רץ(,א
"מהאעושהאֹו?"א)מריםאמשקולות(אאוכו',אאעלאהילדאלהגיעאמצלילאלסימןא)	ימוןאבהצפנה 	ו בקידודא- 
מיומנות המונחת בבסיס הכתיבה(;אוכ	שראהמורהאיש	ל:אא"מיאמשתזף?"א	ואא"מיאמריםאמשקולות?",א
יהגהאאהילדא	תאצלילאסימןאהניקוד )	ימוןאבפענוחא–אמיומנותאהמונחתאאאבבסיסאהקרי	ה(.אבדאבבדאא
עםאאתרגולאאהניקודאבכיווניםאשונים,אמשימהאזואמעשירהאמבחינהאאלשוניתא)	וצראמילים,אש	ילתא

ש	לות(,אמרחיבהא	תאידעאהעולםאומ	מנתא	תאהתלמידאב"קרי	ת"אתמונה.

עמודים חמישי ושישי: סימן ניקוד במילה

מדוראזהאמופיעאבחמשאיחידותאההור	האהר	שונותאובואלומדאהתלמידאלקרו	אמיליםאקצרותאשבהןא
בטכניקה  מוגשותא המיליםא בעמוד החמישי  25-24(.א עמ'א )לדוגמה,א ביחידהא הנלמדא הניקודא סימןא
מיוחדת שלאפירוק והרכבהא-אדרךאהשלמתא	ותא	ואסימןאניקודאחסרים.אבעמוד השישיאעלאהתלמידא

לקרוא את המילים בשלמותן,אלמתוחאקואלתמונהאהמת	ימהאולכתובא	תאהמילה.

אוטומציה בפענוח  
סימני הניקוד 
מבטיחה את   

האוטומציה בקריאה.

40
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ענו על כל שאלה וצבעו את ראש הדמות של   £
סימן הניקוד המתאים.   

מה עושה   ?   (  שוכב  וקורא ספר.)  –

מה עושה   ? ( מרים משקולות.)  –

   ?     ?    ?     ? מה עושה    –
                                              

40

ענו על כל שאלה והקיפו את הדמות של סימן הניקוד המתאים.  £
  ( מי רץ?   (  –

)   מי ...? מי ... ? מי מנגן בגיטרה?   (  –
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כל פרק מסתיים בארבעה עמודים קבועים לסיכום החומר הנלמד:
-אאכותבים סימן ניקוד:אבעמודאזהאנלמדאמקום הכתיבה של סימני ניקוד ביחס לאותא-אלידאה	ותא

	ואמתחתיהא)עמ'א42,א66,א82(.

-אאאיתור צירוף פותח במילה:אכ	ןאעלאהתלמידאלבחוראצירוףאפותחאבמילה,אמתוךארשימתאהצירופיםא
שלא	ותא	חתאעםאכלאסימניאהניקודאשנלמדואבפרקא)עמ'א43,א67,א83(.

בגופנים שוניםא	תאסימניאהניקודא מטרתאהעבודהאלזהותא -  צורות שונות לאותו סימן הניקוד: 
שנלמדו,אכלומר:אלמצו	אדמיוןאבשוני.אזוהיאגםאהזדמנותאנוספתאלחזוראעלאכלאסימניאהניקודאשבפרק.

25

הוראות לתלמידים
ִקראו מילה ומתחו קו לתמונה המתאימה.       £

ּכִתבו מילה מתאימה מתחת לתמונה.  £

¯«Á

¯«Á

˙«‡

¯«÷

Ò«k

א
24

ְּבִמָלה                                                                  

הוראות לתלמידים
ִאמרו מה בתמונה.  £

ִעברו בעיפרון על המילה הכתובה וקראו את צלילי האותיות וסימן הניקוד תוך כדי הכתיבה.  £
השלימו את החסר במשבצות וקראו את המילה.  

k¯ ÷ ««
ÈÈ ««
k÷ Ò¯ ««
k÷ 

Ò
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הוראות לתלמידים
ִאמרו מה בתמונה (פרה) והגו את תחילת המילה (עיצור ותנועה – ָּפ).  £

הקיפו את האות ואת סימן הניקוד המתאים.  £

Èœt  »t  «t  Àt  Õt

È œ÷  »÷  «÷  À÷  Õ÷

È œ̄   »¯  «¯  À̄   Ȭ

Èœ̇   »˙  «˙  À̇   Õ̇

È œÒ  »Ò  «Ò  ÀÒ  ÕÒ

È œÓ  »Ó  «Ó  ÀÓ  ÕÓ
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ּכֹוְתִבים ִסיָמֵני ִנקּוד

הוראות לתלמידים
ִאמרו מה בתמונה (נחש) והגו את תחילת המילה (עיצור ותנועה – נָ).  £

ִעברו בעיפרון על האות והוסיפו את סימן הניקוד המתאים.  £



28

- מה למדתי? בדומהאלחוברתאה	ותיות,אגםאבלימודאסימניאהניקודאכלאפרקאמסתייםאבשניאהמבחנים:א

מבחןאהקרי	הא)פענוחאסימניאהניקוד(:אהמורהאמצביעאעלאסימןאהניקודא–אהתלמידאהוגהאצליל;

מבחןאהכתיבהא)הצפנתאהתנועות(:אהתלמידא	ואהמורהאהוגהאצלילאלפיאהתמונהא–אהתלמידאכותבא	תא
סימןאהניקודא)הבוחןאישיםאלבאלכיווןאהכתיבה(.

תלמיד שלא הצליח, ישוב וייבחן ביום אחר. מעבר ליחידה הבאה מותנה בסיום מוצלח של יחידה 
קודמת. 

יודעיםא	תא כשהתלמידיםאמסיימיםא	תאהחוברתאהשנייה,אהםאשולטיםאבפיענוחאהצופןאהבסיסיא-א
הצליליםאשלא26א	ותיותאושלא14אסימניאהניקוד.אהשליטהאמ	פשרתאגילויאר	שוניאשלאמילהאכתובה,א
כתוב?"אשבהא "מהא במטלהאמשחקיתא גםאמסתיימתא הי	א השנייה.א בחוברתא נעשוא בכיווןא והצעדיםא
עלאהילדאלקרו	אמיליםאחד-הברתיות,אלהדביקאלידןאתמונותאמת	ימות,אובהמשךאלשחקאבמשחקא
"המיליםאהמפורקות"אעםאחברא	ואעםאחברה:א	חדאהוגהאצליליא"המילהאהמפורקת"א)ת-י-ק(,אוה	חרא

מנחשאמהיאהמילהאהשלמהאומצביעאעליהא)תיק(.

הצעדיםאהר	שוניםאבקרי	תאמיליםאנעשיםאב	ופןאמדודאוזהיר,אבהת	םאלעקרונותאהשיטהאולמטרתהא
להימנעאמחשיפהא ישא כךא ורצון לקרוא.אלשםא חיובי לטקסט  יחס  המרכזית: לפתח אצל הלומד 
מוקדמתאמדיאלטקסטאעמוסאשעלולהאלפגועאבמוטיבציהאלהתנסותאשוב.אכשל	אמחבליםאבשמחתא
שלטיםא עלא מקום:א בכלא כתובותא מיליםא לחפשא מתחיליםא הילדיםא הקרי	ה,א שלא הר	שוניא הגילויא

ברחוב,אעלאקירותאהכיתהאוגםאבתוךאהחוברת.

כרטיסים ללימוד דרך משחק

תוךאכדיאפעילותאמשחקיתאמעריךאהמורהא	תאהשליטהאבחומראהנלמד.אמידתאהביטחוןאשלאהתלמידא
יפעילאשיקולאדעתאבהחלטתואלהקנותאסימןא הניקודאמשמשתאמדדאלכך.אהמלמדא בפענוחאסימניא
זה.א ידעא ולחזקא זמןא פסקא לקחתא כד	יא בפענוח,א 	ואמתבלבלא מדיא הילדאמהססא 	םא חדש.א ניקודא
למטרהאזואמצורףאלחוברתא	מצעיאלימודאנוסףא-א דף של כרטיסי משחק:א14אכרטיסיםאשלאסימניא

הניקודאושישהאכרטיסיםאשלאתצלומיאהילדאההוגהא	תאהתנועות.א

לימוד דרך הצלחות
מונע חרדת מבחנים.

משחק דידקטי
הוא כלי אמין

הן לתרגול הן לאבחון.

45
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מבחן קריאה: ֲהגּו את הצליל של סימן הניקוד.

 

                                חתימת המורה: _______________

מבחן כתיבה: ֲהגּו את הצליל לפי התמונה וכתבו את סימן הניקוד המתאים.
                          

 

          
חתימת המורה: _______________                             

45
*המורה יכתוב  · בעבור תשובה נכונה של הנבחן.

שנית. התלמיד  ייבחן  נוסף  תרגול  ולאחר  נכונה,  לא  תשובה  בעבור  דבר  יכתוב  לא  המורה 

·

·

44

אֹו‡« ְא
ֵא

ָא
ִאי

Èœ‡ ֵא

»‡

לפניכם סימני הניקוד שלמדתם, אך בצורות שונות מעט. האם תוכלו לזהות אותם?

בחרו אחד מסימני הניקוד בדף. ֲהגּו את הצליל המתאים (התנועה).  £

מתחו קו בין סימן הניקוד שבחרתם לבין התמונה המתאימה שבראש העמוד.   £

כתבו את סימן הניקוד מתחת לתמונה המתאימה.  

המשיכו בצורה זו עם שאר סימני הניקוד. אל תשכחו לֲַהגֹות את הצלילים שלהם.  £ 44

שון
א

 ר
ק

פר
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בדומהאלנעשהאבלימודאה	ותיות,אישאלגזורא	תא
הכרטיסיםאבהקנייתאסימןאניקודאחדשאולחזקא
)הור	ותא מהניםא משחקיםא דרךא הידעא 	תא

למשחקיםאמצויותאבסוףאהחוברת(.

יזמת המורה

החוברתאמציעהאפעילותאמגוונתאלהקנייתאכלא
קודםא הנלמדא עלא ולחזרהא חדשא ניקודא סימןא

לכן.
להוסיףא לנכוןא למצו	א עשויא המורהא ז	תא עםא
תלמידיםא עםא בעבודהא בעיקרא תרגול,א
לגיטימי:א הו	א זהא דעתא שיקולא מתקשים.א
לדירוגאהדידקטיאשלא מחבראהתכניתא	חר	יא
השיטה,או	ילואהמורהאהו	אשקובעא	תאכמותא

התרגולאהנחוצהאלתלמידיו.א
עלאהמורהאלהפעילאיזמהאוליצוראכליםאפשוטיםא
וזמיניםאעלאסמךאהרעיונותאשלמדאמהחוברת:

"דף מֵסֶפר"א–אהו	אכלאעמודאשלאטקסטאא #א
מנוקדאשהתלמידאיסמןאעליוא	תאסימניא א

הניקודא)	וא	תאה	ותיות(אהנלמדיםאויהגהאא א
	תאצליליהם. א

"המחבואים של סימני הניקוד"א–אבכלאתמונהארבתאפרטיםאירשוםאהמורהא	תאסימניאהניקודא)	וא #א
	תאה	ותיות(אהנחוציםאלואלתרגול.

"תחרות ריצה" –אהמורהאיכיןאתבניתא)שבלונה(אשלאשביליאריצה;אהעיגוליםא)התחנות(אשבהאיהיוא #א
ריקים,אוהו	אימל	א	ותםאבהת	םאלצורכיאהתרגול.

חזרה על האותיות 

תוךאכדיאהקנייתאהפענוחאשלאסימניאהניקודא
ידעא חיזוקא עלא בעקביותא המורהא יקפידא
המשחקא כרטיסיא לכךא יסייעוא ה	ותיות.א
מהמ	רזא המשחקיםא הר	שונה,א מהחוברתא
הכיתתי,אמרכזיאהלמידהאועבודותאיצירה.אאין 
מתמקדים עדיין בפענוח הצירופים, אלא 
בפענוח האותיות - הגיית צליל האות.אהיותא
שללימודאסימניאהניקודאישאמטרהאזהה,אניתןא
לשלבא	ותיותאוסימניאניקודאבמשחקא	חד:א
כרטיסיא הןא ישתתפוא הזיכרוןא במשחקא כךא
ה	ותיותאעםאתומכיאהזיכרוןאשלהןאוהןאסימניא

הניקודאעםאכרטיסיאההגייהאבהת	ם.

לסיכום,
בלימוד סימני הניקוד אין קושי רב יותר מאשר בלימוד האותיות, בתנאי שבכל שיעור 

מקנים פענוח של סימן ניקוד אחד, ורק אחרי שהושגה שליטה בחומר הקודם.

בעת ההקנייה של
סימני הניקוד     

יש להמשיך ולחזק
את ידע האותיות. 

91
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189

הוראות לתלמידים

ִצבעו את האותיות בצבע צהוב והגו את צליליהן.   £

גִזרו את הקלפים וַשֲחקּו במשחקים שונים לפי ההוראות בעמודים 200–201.  £

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

47

הוראות לתלמידים
ִצבעו בירוק את האותיות והגו את צליליהן.   £

גִזרו את הקלפים וַשֲחקּו במשחקים שונים לפי ההוראות בעמודים 200–201.  £

ÍÍÍÍ

Í

Í

Í

Í

Í

189

הוראות לתלמידים
ִצבעו את האותיות בצבע צהוב והגו את צליליהן.   £

גִזרו את הקלפים וַשֲחקּו במשחקים שונים לפי ההוראות בעמודים 200–201.  £

ÍÍÍ

Í

Í

Í

Í

Í

Í

18
9

הוראות לתלמידים

הן. 
הגו את צלילי

תיות בצבע צהוב ו
ִצבעו את האו

 £

שונים לפי ההוראות בעמודים 200–201.
גִזרו את הקלפים וַשֲחקּו במשחקים 

 £

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

189

הוראות לתלמידים
ִצבעו את האותיות בצבע צהוב והגו את צליליהן.   £

גִזרו את הקלפים וַשֲחקּו במשחקים שונים לפי ההוראות בעמודים 200–201.  £

ÍÍÍ

Í

Í

Í

Í

Í

Í

189

הוראות לתלמידים
ִצבעו את האותיות בצבע צהוב והגו את צליליהן.   £

גִזרו את הקלפים וַשֲחקּו במשחקים שונים לפי ההוראות בעמודים 200–201.  £

ÍÍÍ

Í

Í

Í

Í

Í

Í
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חזרה על אבני היסוד

המשךאהתכניתאמתבצעאבעזרתאהחוברתאהשלישיתא-א"תופסיםאבהגהא–אצירופיםאומילים". לשלב 
כלומר  הראשונות,  החוברות  שתי  את  בהצלחה  שסיימו  התלמידים  מגיעים  הצירופים  לימוד 
למדו לפענח אותיות וסימני ניקוד.אלמיומנותאבסיסיתאזואתפקידאמכריעאבתהליךאהבנייתאהקור	,א
ולכןאהפרקאהר	שוןאשלאהחוברתאהשלישיתאמיועדאלחזרהאקצרהאעלאפענוחאיסודותאהקרי	ה:אהגיית 
עיצור )לא שם האות!( ל-26 אותיותא)כוללאבכפ''ש(אוהגיית תנועה )צליל, לא השם!( ל-14 סימני 

הניקוד.א

על  לחזרה   מוקדשת  מיוחדת   לב  תשומת             
בר	שא ב	ותא ש	ינןא בכ"פא הרפות  האותיות  
מילהאבעברית.א	יאהבחנהאביןאה	ותיותאאהדגושותא
לרפותאגורםאבהמשךאל	י-דיוקאבקרי	האולניחושא

יתר.

אינה  זו  פעילות  עצמו:א 	תא ישלהא ל	א המורהא א
ַמְסֶּפֶקת להקניית האותיות, אלא לחזרה בלבד.א
תלמידאש	ינואמכירא	ותיותארבותאילמדאבשיטתיותא
"תופסים  ב	מצעותאהחוברתאהר	שונהאבסדרהא

בהגה". 

שולטא של	א תלמידא לניקוד:א ב	שרא גםא כךא
בפענוחאסימניאהניקודאיתקדםאבהדרגהאובביטחוןא
ב	מצעותאהחוברתאהשנייהאשלאהתכנית.אהחוברת 
האותיות  להקניית  מיועדת  אינה  השלישית 
על  קצרה  בחזרה  פותחתא הי	א הניקוד;א וסימני 

היסודות כקרשאקפיצהאלהמשךאהדרך.

אאאאאאאאאאאלצדאעמודאשלאהפעלהאותרגול,אמציעאהפרקאהר	שוןאשלאהחוברתאשלושה דפי בקרה בנוסח חדש 
הבודקים את הבקיאות בפענוח:

אא 	ותיותאה	לף-ביתאו-ׂשי"ןא)כלא אאאאאאאאאאאעמ'א11א–א
ה	ותיותאאשיכולותאאלבו	אאא א א

בתחילתאמילה(;א א א א

	ותיותאבכפ''ש:א	ותיותאדגושות,אא אאאאאאאאאאאאאעמ'א14א-א
	ותיותארפות,אׁשי"ןאוׂשי"ן;א א א

כלאסימניאהניקוד. אאאאאאאאאאאאאעמ'א19א-א

לדייק?"א מצליחא "מיא 	לו:א 	בחוןא לדפיא הכותרתא א
מטרתאהדפיםאייחודית:אהםאמר	יםאלא רק שליטה 
לעומת אי-שליטה, אלא גםאאתאמידת השליטהא
בנוש	אהנבחן.אלמעשה,אנבדקתאכ	ןאהאוטומציה 

של הפענוח.

קל ללמוד צירופים
אם לומדים היטב

את שני מרכיביהם –     
אותיות וסימני ניקוד.

אחרי הקנייה ראשונית    
של  פענוח היסודות,  

 אפשר לפתח את 
 האוטומציה 
 של יכולת זו.

ג. כיצד לומדים צירופים?
הקניית  .2
קריאה  

???

13
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הוראות לתלמידים
המורה יקרא באוזני התלמידים את ההיגדים שבעמוד, יצביע על המילה וידגיש את עיצורי האותיות הרפות (בבבב, ככככ, פפפפ);    £

התלמידים יחזרו אחרי המורה.  
המורה יהגה צליל והתלמידים יצבעו את האות המתאימה.  £

המורה יהגה צליל, התלמידים יאמרו את המילה המתאימה וידגישו בה את צליל האות (ּב – ּברוז, ב – עזבבבב, ּכ – ּכדור, כ –   £
נמעככככך, ּפ – ּפרפר, פ – עפפפפף).

13

19

ֹלא ָנכֹונָנכֹונ (ַאַחֵרי ִתקּונ ַעְצִמי)ָנכֹונ, ַאְכ ֹלא ִמָידָנכֹונ ּוִמָידָהִגיִתי ְתנּוָעה:

הוראות לתלמיד/ה
ֲהגו את הצלילים לכל סימני הניקוד בזה אחר זה.   £

בקשו מחבר או מחברה לבדוק אתכם ולחתום.  £
בקשו מהמורה לבדוק אתכם ולסמן · בטור המתאים.  £

ø Õ̃ È Ã„ŸÏ ÃÁÈœÏŸ̂ ÃÓ È œÓ

19 חתימת החבר / החברה
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המבדקאבנויאכטבלהאשלאחמישהאטוריםא-אבטוראהימניארשומיםאה	ותיותא	ואסימניאהניקודאהנבדקים,א
ובר	שיא	רבעהאטוריםאנוספיםארשום:א"נכוןאומיד",א"נכון,א	ךאל	אמיד",א"נכוןא	חריאתיקוןאעצמי"או"ל	א

נכון".א

מהלך הבדיקה:אלמעשה,אזוהיאגםאהפעלהאללימוד עמיתים -אשניאחבריםאבודקיםאזהא	תאזהא-אהנבחןא
הוגהאצליל,אוהבוחןארושםאVאבטוראהמת	ים.אהמבחןאהופךאלמשחקא	םאניתנותאלתלמידאהזדמנויותא
נוספות:אמגיעיםאלסוףאהעמ'אומתחיליםאשוב;אבכלאפעםאמסמניםא	תאהתוצ	ותאבצבעא	חרא–אוכךאעדא
לתוצ	האהרצויה:אכלאהסימניםאמופיעיםאבטוראהשניא"נכוןאומיד".אאאאה"בוחן"איכתובא	תאשמואבחוברתא
שלאהנבחןא-אבמקוםאשרשוםאבוא"חתימתאהחבר/החברה";אהכוונהאהי	אשתלמיד ישחק עם חברו עד 
שיחוש בטוח בידע הדרוש ויבקש מהמורה להיבחן.א	חדאהרעיונותאהמוביליםאבתכניתאהו	אלמידה 
דרך הצלחות.אלכן,אכמואבשתיאהחוברותאהר	שונות,אגםאכ	ןאהתלמידאהו	אזהאשמבקשאמבחןאכ	שרא

הו	אמרגישאמוכןאדיו.א

העמודיםאהללואהםאמכשיר ידידותי לבקרה עצמית של התלמיד ולהבנייתו כלומד עצמאי:אגםאילדא
צעיראתופסאכ	ןאמהיאמטרתאהלימודאוב	יזואמידהאקרוביםאא	ליהאהישגיואה	ישיים.

ההישג הנדרש במבחנים מסוג זה: בבדיקתאהמורה על הנבחן להגיע בכל תשובותיו לטור 
השני מימין )התלמידאעונהאנכוןאובביטחון(,אאו לשלישי לפחותא)עונהאנכון,א	ךאל	אמיד(;א
זו הדרישה המינימלית שאין לוותר עליה.אהמבדקאחייבאלהיותא	ישי,אולכןאמורהאהממפהא
	תאכללאהכיתהאית	רגןאבהת	ם.אהחוברתאעוזרתאלואבכך.אשמחתאהלמידהאשלאהתלמיד,א
הצלחתואבהמשךאהעבודהאבחוברתאוברכישתאהקרי	האבכללאתלוייםאבהתנהלותואה	חר	יתא

שלאהמורה.

פענוח צירופים

מיאשיודעא	תאצליליאכלאה	ותיותאוכלאסימניאהניקוד,איכולאלהתחילאלצרףא	תאהשנייםאולפענחא	תא
ההברה המינימלית – צירוף של אות וסימן ניקוד.אדרךאבטוחהאלהשגתאדיוקאושטףאבקרי	האהי	א
הקנייתאדיוקאושטףאבפענוחאהצירופים.אעלאהקור	אהמתחילאלהבין את רעיון הצירוףאשלאשניאקולותא

מחובריםאובהדרגה לפתח את האוטומציה בפענוח מדויק של רצף ההברות.

דירוג בהקניית הצירופים

נדרשאהקור	אלקלוטא	תא 	ִמתיא מורכבתאלמרכיביה.אבפענוחאטקסטא הו	אחלוקתאמטרהא א דירוגא
השינויאהכפולאבמעבראמצירוףאלצירוףא–אהןאב	ותאהןאבסימןאהניקודאהמשתניםאלל	אהרף.אתפיסתא
שניאהמשתניםאבבתא	חתאהי	אמשימהאמייגעת,או	וליא	ףאבלתיא	פשריתאעבוראהקור	אהמתחילא

דיוק ושטף בפענוח 
הצירופים הם הערובה

לדיוק ולשטף בקריאה. 

11

ø̇ «Èœ̇ «‡À‰ ÈœÏÈœÏŸ̂  Œ̇‡ ÃÚÕ„«È ÈœÓ
ֹלא ָנכֹונָנכֹונ (ַאַחֵרי ִתקּונ ַעְצִמי)ָנכֹונ, ַאְכ ֹלא ִמָידָנכֹונ ּוִמָידָהִגיִתי ֶאת ַהְצִליל:
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הוראות לתלמידים
ֲהגּו את צלילי האותיות (העיצורים) בזה אחר זה.   £

בקשו מחבר או מחברה לבדוק אתכם ולחתום.  £
בקשו מהמורה לבדוק אתכם ולסמן · בטור המתאים.  £

11 חתימת החבר / החברה
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מ	חראשעדייןאחסרהאלואה	וטומציהאבפענוח.אמהואה"פתרון"אהטבעיאשלאילד?א–אלהיתלותארקאבשינויא
	חדאמןאהשניים,אזהאשהידעאבואבטוחאיותר,אולהתעלםאמהשניא)בדרךאכללאמסימןאהניקוד(.אזואהסיבהא

לקרי	האל	אמדויקתאומנחשת.

	שרא הפסוליםא הפתרונותא 	תא למנועא וכדיא הצלחותא דרךא לימודא לתלמידא ולהציעא להמשיךא כדיא
מתפתחיםאכתגובהאלעומסאיתר,אנקדיםאונחלקא	תאכלאנוש	אהצירופיםאלשלושארמות:

רמה ראשונהא-אצירופיםאשלאאותיות שונות וסימן ניקוד קבוע:אאֵ	אאֵּבאאֵבאאֵגאאאֵדאאֵהאאֵואאֵז  

רמה שנייהא-אצירופיםאשלאאות קבועה וסימן ניקוד משתנה:אאאִמאאֶמאאָמאאמֹואאֻמאאִמיאאֹמ

רמה שלישיתא-אצירופיםאשלאשני משתנים - אות וסימן ניקוד:אאֱ	אאֻּבאאֹבאאַגאאִדיאאֲהאאֶואאזּו

הפרקאהשניאבחוברתא)עמ'א49(אמיועדאללימוד 
ל	א במכווןא מתחילא הנוש	א הראשונה.א ברמה 
מקמץ-פתחאהמסורתי,א	ל	אמצירה-סגולא)כדיא
מקיבעוןא הסובליםא התלמידיםא 	תא ל"שחרר"א
הפרקא 	תא הפותחתא הכותרתא לקמץ-פתח(.א
מדברתאבעדאעצמהא–א"תרגילא'ועוד'אשלאסימןא
ניקודאו	ות":אהילד יבין כאן מהו צירוף ויתרגל 
משתנות  מאותיות  המורכבות  הברות  פענוח 

ומתנועה קבועה.

הר	שונהא ברמהא הצירופיםא עםא ההיכרותא
מעמיקהאמתנועהאלתנועה:א

צירופיםאעםאצירהא	ואעםאסגול •.1 •
צירופיםאעםאקמץא	ואעםאפתח •.2 •

צירופיםאעםאחיריקאמל	א	ואעםאחיריקאחסר •.3 •
צירופיםאעםאחולםאמל	א	ואעםאחולםאחסר •.4 •

צירופיםאעםאשורוקא	ואעםאקיבוץ •.5 •
צירופיםאעםאהחטפים •.6 •

צירופיםאעםאשוו	א)נח(א •.7 •

לכלאתנועהאמיועדיםא	רבעהאעמודיםאבחוברת.אבעמודאהר	שוןאמוצעאתרגולאבפירוקאובהרכבהאשלא
הצירוף:אּבא+אּוא=אּבּוא.אמטרתואאלהשיגא	תאמודעותאהתלמידאלעובדהאשהצירוףאמורכבאמשניאמרכיבים,א
ושפענוחאהצירוףאהו	אהגייתאצלילאשלא	ותאושלאסימןאניקוד.אבהמשךאמתורגלאפענוחאאהצירופיםאעםא

	ותיותאבכפ"ש;אגםאבשלבאזהאמתחדדתאההבחנהאביןאה	ותיותאהדומותאבצורהאושונותאבצליל:א

    ּבִי   בִי   ּכִי  כִי   ִּפי  ִפי  ִׁשי  ִׂשי
ּבִ    ּכִ    ִּפ   ִׂש   בִ   כִ    ִפ   ִׁש

דירוג בהקניית 
הצירופים     

מאפשר לאתר
את מוקדי הקושי
בפענוח האותיות 

וסימני הניקוד.

20

«̇‡Ÿ Â „» œ̃  Ô ÃÓÈœÒ ÏŒ÷ ¢„«ÚŸ Â¢ ÏÈœ ‚Ÿ̄ Ãz

Õa Ω   a
Œ„ Ω   „

Õ◊ Õ÷ ÕÙ Õt ÕÎ Õk Õ· Õa

Œ◊ ŒÙ ŒÎ Œ· Œ÷ Œt Œk Œa

הוראות לתלמידים
ֲהגו את עיצור האות (ּב) ואת תנועת סימן הניקוד (  ֵ ). ִעברו בצבע על ההברה – הצירוף של האות עם סימן הניקוד, וֲַהגו את    £

שני הצלילים המחוברים (ּבֵ).  
ֲהגו את הצירופים ועברו עליהם בצבע. יש לֲהגות אותם עד סוף השורה ללא טעות.  £

1
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פענוחא 	תא התלמידא מתרגלא הב	א בעמודא
הצירופיםאב	מצעותאפעילותאמשחקיתא–אמבוךא
בפענוח  אוטומציה  מפתח  הו	א הצירופים:א

הצירופים הבנויים מתנועה קבועה.א

המכיליםא הצירופיםא נלמדיםא זהא שלבא בסוףא
ברמת  כיא לצייןא חשובא ושוו	.א חטופותא תנועותא
הצירוף נלמד השווא כסימן ניקוד ללא תנועהא
–א	יןאצלילא)שוו	אנח(.א	חריאשילמדואהתלמידיםא
יכירוא הםא נח,א בשוו	א המנוקדותא מיליםא לקרו	א
נעא שוו	א –א שלוא הפונטיתא ה	לטרנטיבהא 	תא

)עמ'א149-146(.

ביחידה.אקרי	תא הניקודאהנלמדיםא סימניא מיליםאשבהןא קור	א והרביעיאהתלמידא בעמודיםאהשלישיא
המיליםאמתורגלתאב	מצעותאטכניקותאשונות:אפירוקאוהרכבהאשלאצירופים,אתבניתאהמילה,אחריזה.

התהליךאמסתייםאאבמבחןא	ישי.אהמלמד ישיג את הצלחת תלמידיו במבדק הסופי, אם יתייחס לכל 
תרגיל או משחק בפרק כאל מבחן שהתלמיד חייב להצליח בו:א	םאהלומדאטועהאבהגייתאצירוף,אל	א

יתקדםאהל	האבשורתאהצירופים,א	ל	איתקןא	תאהטעותאויחזוראלתחילתאהשורה.

לדוגמה,א	םאבשורהאאֵ	אאֵּבאאֵבאאֵגאאֵדאאֵהאאֵואאֵזאאֵחאאיהגהאאהתלמידא	תאהצירוףאאֵדאאכ-אֵתא,איצביעאהמורהא
עלאה	ותאאד אויבקשאלהגותא	תאצלילאה	ות,א	ח"כא	תאהצירוףאאֵד  ו	חריאכןאאיצביעאאעלאהתחלתא
השורה:אהתלמידאיתחילאשובא	תאשורתאהצירופיםאויסייםא	ותהאלל	אטעות.אמורהאשדרךאעבודהאזוא
חדשהאלו,איופתעאלגלותאכיאדווק	אהקפדנותאנתפסתאעלאידיאהילדיםאכ"משחקאלל	אויתורים"אוהםא

ייהנואלשחקאבו.א

בכוחו של מורה
להפוך את הלימוד

למשחק.

21

_«·ÀÓ

         ŒtÕ÷ Œ‰Œ‚Õ‡Õ„
ÕÎ

Œk

Õ·

ÕË

Œ̃ ÕÏ ŒÓ ÕÙ Õ Õ Â Œ Ê Œ̇

Õ◊

ŒÒ

Õa

Œ‚Œ̄
Œ̄

Õ̂
Õ◊Õ ÊÕtŒ È

Œ Â

ŒÚ
Ȭ
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Ȭ
הוראות לתלמידים

ִעזרו לבוקר להגיע אל הסוס: הקיפו רק את הצירופים המופיעים בדרך הנכונה וֲַהגו אותם במדויק.  £
ִקראו את המילה נֵר: ֲהגו את הצירוף נֵ והוסיפו את העיצור ר.  £

ּכִתבו את הצירוף בחלון.   £

ÕÚŒÒ
Œ̇
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אינו  התלמיד  אם  להצלחה.א הכרחיא תנ	יא הי	א הקודמיםא הלימודא שלביא כלא עלא עקביתא הקפדהא
מצליח ברמה הראשונה של פענוח הצירופים, עליו לחזור וללמוד את צלילי האותיות שהתקשה 

בהם.א	פשראלהיעזראבעמודיםאהמת	ימיםאשלאהחוברתאהר	שונה.

תרגול ההברות ברמה השנייהאנעשהאבפרקאהשלישיאשלאהחוברתא)עמ'א101-50(.אהגורםאהמשתנהא
כ	ןאהו	אהניקוד,אולכןאהשליטהאבפענוחאסימניאהניקודאתבטיחא	תאההצלחהאבשלבאזה.אאם התלמיד 
אינו מצליח ברמה השנייה של פענוח הצירופים, עליו לחזור וללמוד את צלילי הניקוד שהתקשה 

בהם.א	פשראלהיעזראבעמודיםאהמת	ימיםאבחוברתאהשנייה.אא

היגדיםא שניא מופיעיםא העמודיםא בתחתיתא
התלמידהא 	וא התלמידא שלא עצמיתא לבקרהא
במקבילא זה,א בשלבא יודעת(.א יודע/	ניא )	ניא
נחשפיםא הלומדיםא הצירופים,א לפענוחא
המורהא המשימהא כתובות;א למיליםא בהדרגהא
	ותםא מלמדתא מההיגדיםא 	חדא 	תא להקיףא

לשים לב לסיומות המילים.

השלישיתא ברמה  הצירופים  בפענוח  תרגול 
השלישיתאא החוברתא שלא בסיומהא מתבצעא
)עמ'אא158-156(.אאפענוחאאצירופיםאאאשלאאשניא
מ	וד,א א תובעניתא א משימהא א הו	א א משתניםא
ולכןאאנדחהאהנוש	אלשלבאמ	וחראיותר,אבסיוםא
החוברת,אכ	שראהתלמידאהשליםא	תארכישתא
ר	שיתאהקרי	ה.אבשלבאזהאקור	יםאמתחיליםא
נכשליםא א ולעתיםא מהר",א "לקרו	א להוטיםא
תזכורתא נחוצהא כ	ןא דווק	א הקרי	ה.א בדיוקא

לפענוחא	חר	יאשלאהצירופים.

המורהאיזכוראכיאהתכניתאמבוססתאעלאהצלחתאהתלמידאבכלא	חדאמשלביה,אולכןאהתלמידיםאיגיעוא
לעבודהאבעמודיםא	לוארקאל	חראשיעברואבהצלחהא	תאשניאהשלביםאהר	שוניםאבפענוחאהצירופים.

156

ø Õ̃ È Ã„ ŸÓ» ‡ Ȭ «˜ È œÓ

»a

ÕÏ  È œ◊

ŸÓ  À„  »ˆ

›t  Œ‚  œ Ê  ⁄‡

Èœ̃   Ã̄   «·  ‹̇   ¤‰

œ Â  ŸÒ  «È  flÁ  »Ë  Õ

הוראות לתלמידים
ִעזרו לציפור להגיע אל ַהגוזל שלה. 

בדרך עליה לדלג מענן לענן וְלֲַהגות כראוי את כל הצירופים המופיעים בענן. אם הגייתה נכונה, היא יכולה להמשיך ולדלג לענן   £
הבא. אם היא טועה,  עליה לחזור לתחילת השורה שבענן. ִעזרו לציפור לֲהגות את הצלילים נכון. 

בקשו מחבר או מחברה לבדוק את הגייתכם, שורה אחר שורה. אם הצלחתם לכל אורך השורה,  יסמנו ·  בענן.  £
156
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ŸÏ  Œ‚  ‹◊  ¤Ú  ÀÙ  ›Ó  Èœk

œ̇   ‹t  Ÿ̂   Ã̄   ›Î  Õ„  Èœ Â  »Ê

«Ï  œ Ê  ‹·  ›‚  fl‰  ÀÓ  »÷  Ȭ   È œ̇

Õa  «Ù  œ̃   ¤‡  ‹Ò  ⁄Ú  Èœ   ›„  Œ·  Ã̂

חתימת החבר / החברה

אם הצלחתם לֲהגות את כל הצירופים נכון, ירשמו החבר או החברה את שמם במסגרת הלבנה.  £
157
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øÛÕ À̄ Ÿ̂Ï ÃÚÕ„«È È œÓ ≠ a

„ ÕÓ«Ï Èœ  ⁄‡˙Œ„ ŒÓ«Ï Èœ  ⁄‡
הוראות לתלמידים

ֲהגו את כל הצירופים בשני הטורים.  £
חפשו בכל טור צירופים שצלילם זהה לצירופים שבטור השני ומתחו קו מחבר ביניהם. שימו לב, יש צירוף ללא בן זוג (ְּב).  £

בסיום העבודה סמנו · במקום המתאים לְ� או לָ�.  £
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            לימוד עמיתים

רובאהמשימותאבנוש	אהצירופיםאמ	פשרותאעבודהאאבזוגות;אחלקןאהןאהפעלותאמשחקיותאמגוונותא
לזוגאתלמידיםאולקבוצה.א	פשראלהמשיךאבנוהלאשלאחתימותאהחבראגםאבפרקיםאהשניאוהשלישיא)כפיא
שנעשהאבמספראעמודיםאבחוברת(:אכלא	חדאמתלמידיאהכיתהאישמיעא	תארצףאהצירופיםאלחברא
	ואלחברהאבכיתה,אורקאכ	שראיצליחאלעשותאז	תאלל	אטעות,אירשוםאה"בוחן"א	תאשמואבחוברתא
לימודיתא 	ינטר	קציהאפעילהאהמועילהאמבחינהא בכיתהא יוצרא זהא הניסיוןאמלמדאשמנהגא ה"נבחן".א

וחברתית.

כלא	חדאמסמןא	תא יחד.א יכוליםאשניאתלמידיםאלשחקא 25(א 21,א )כמואבעמודיםא הצירופיםא במבוכיא
המסלולאלפתרוןאהמבוךאבחוברתאשלו,או	חראכךאעובריםאעלאקטעיאהמבוךאלפיאהתור:אמסיימיםא	תא

הקטעאלל	אטעותא–אצובריםאנקודה,אטועיםא–אהתוראעובראליריב.א

משחִקי כרטיסים לתרגול בפענוח הצירופים א

בהגהא "תופסיםא מהערכהא הכרטיסיםא 	וא הקודמותא מהחוברותא הניקודא וסימניא ה	ותיותא כרטיסיא
וקור	ים"אשבמ	רזאהכיתתיאיכוליםאלשמשאמשחקיםאבתרגולאהצירופים.אבהמשךאמופיעותאהור	ותא

לכמהאמשחקיםאבנוש	אהצירופים.

	חרא ילדא שלא מידוא מושכיםא ה	ותיות";א "שבילא 	תא הרצפהא עלא מסדריםא הצירופים:א 1. שביל   
כרטיסאשלאסימןאניקודאועובריםא	תאהמסלולאתוךאכדיאהגייתאצירופיואעםאאה	ותאשעלאהרצפה.א
יגיעאר	שוןאלסוףאהשביל?א)לתרגולאהפענוחאברמהאהשנייהאשלא טועיםא–אהתוראעובראליריב.אמיא

הצירופיםא-אבוניםאשבילאמסימניאהניקודאומחזיקיםאבידא	ות.(א

ה	ותיותא מערימותא העליוניםא הכרטיסיםא -א כרטיסיםא שניא לוקחא ה"כותב"א הגב:א על  מכתב   .2  
ההברהאשנכתבה.א 	תא "לקרו	"א חברו,אשעליוא גבואשלא עלא הצירוףא 	תא וכותבא א הניקוד,א וסימניא

"קר	"אנכוןא–אזכהאבשניאהכרטיסים,אטעהא–אזכהאחברו.אלמיאיהיואכרטיסיםארביםאיותר?א
א

משחק זיכרון:אכדיאלקבלאזוגותאשלאכרטיסיםאזהיםאמשתמשיםאבשתיאערכותאשלא	ותיותאובשתיא  .3  
ערכותאאשלאסימניאניקודא)אכדיאלמנועאעומס,אבוחריםארקאבחלקאמהיסודות,אכךאשמספראהכרטיסיםא
בנייתא הי	א ומטרתאהמשחקא הידועים,א כלליאהמשחקא לפיא 40(.אמשחקיםא עלא יעלהא ל	א הכוללא
צירופיםארביםאככלאה	פשראשלא	ותאוסימןאניקודאמהכרטיסיםאשצבראכלאשחקן;אהתנ	יאלזכייהא–א

הגייהאנכונהאשלאהצירופים!

מלחמה:אאמערבביםאא	תאכרטיסיאאה	ותיותאאוסימניאהניקודאאומחלקיםא	תאכולםאביןאשניאאהשחקנים.  .4  
אאאאאאאבהאבעתאמניחיםאהיריביםאעלאהשולחןא	תאהכרטיסיםאהעליוניםאמהערימהאשלאכלא	חד:אב"מלחמה"א
ביןא	ותאלסימןאהניקודאמנצחאהכרטיסאשלאסימןאהניקודא–אהשחקןאהמחזיקאבואהוגהא	תאהצירוףא
ולוקחא	תאשניאהכרטיסיםא)בתנ	יאשהגייתואהייתהאנכונה,אכמובן(.א	םאנפגשואשניאכרטיסיא	ותיותא
	ואשנייםאשלאסימניאניקודא–אמלחמה!אמניחיםאעליהםאכרטיסיםאנוספים,אעדאשמתקבליםא	ותא
בסוףא ש"נלחמו".א הכרטיסיםא כלא 	תא ולוקחא הצירוףא 	תא הוגהא הניקודא סימןא בעלא ניקוד:א וסימןא

סופריםא	תאה"שלל"א–אלמיאכרטיסיםארביםאיותר?

איך הופכים לימוד למשחק?

מהאמ	פייןאמשחק?אומהואההבדלאביןאלימודאלמשחק?אגוריםאְמַתְרְגִליםאבמשחקיהםא	תאדיוק הביצוע 
ו	ת מהירות התגובה.א	לואמהוויםאגםא	תאהמרכיבאהעיקריאשלארובאמשחקיאהילדים.אמה נחוץ אם 

כן לתרגול הלימודי שיעורר את השמחה ואת המוטיבציה בדומה למשחק?

מטרה אופרטיביתא)כלליאמשחק(אברורהאלילדא)למשל:אלהגיעאלסוףאשורתאהצירופיםאלל	אטעותא •	
בפענוח,או	םאטועיםא–אחוזריםאלתחילתאהשביל(;

מיומנות המאפשרת ביצועאעלאפיאהכלליםא)שליטהאביסודותאהקרי	האויכולתאלצרפם(; •	

הימנעות מוחלטת מוויתור )טעיתא–אנפסלת:אחזוראלתחילתאהשביל!(א •	

האוטומציה מתפתחת  
באמצעות התרגול,

ואין תרגול טוב יותר
ממשחק.
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ד.   כיצד לומדים לקרוא מילים?  
הקניית  .2
קריאה  

במשלאיפניאעתיקאש	לוא	תאהזקןאהחכם:א
"	םאנותרואל	דםאשניאֵיניםא	חרוניםאותואל	,א

מהאעליואלקנות?"
"ַּבֵיןאהר	שון,"אענהאה	יש,א"יקנהאלואחופןא	ורזאכדיא

להבטיחא	תאהקיום,א
ו	ילואבֵיןאהשניאיקנהאפרחאכדיאשיהיהאטעםאלקיומו."

מטרתאהתכניתאהי	אללמדאלקרו	.א	נחנואקור	יםאכדיאלתקשר,אמכ	ןאש"פרח"אהקרי	האוהטעםא

לקיומהאהםאבווד	יאהבנת הנקרא.א	ךאמהוא	ותוא"חופןא	ורז"אשמבטיחא	תאקיוםאהקרי	הא–א	תא

יכולתואשלאהקור	אלהפוךאכלאטקסטאכתובאלנקר	?אעלאפיאהגישהאשעיצבהא	תאהתכניתא"תופסיםא

בהגה"אזוהיאהשליטה בצופן הפונטיא-אהשליטהאבידיעתאהקשראביןאאהסימניםאהגרפייםאלצליליהם.אא

הקנייהאשיטתיתאשלאה	ותיותאושלאסימניאהניקודאנעשיתאבשתיאהחוברותאהר	שונותאשלאהתכנית.א

בחוברתאהשלישיתאהתהליךאנמשך:אשילובאהדרגתיאביןאשתיאמיומנויותאשנרכשותאבהדרגה:אפענוח 

הצירופיםאוגילוי מילה כתובה.

מבנה התהליך להשגת "טעם הקריאה" – הבנת הנקרא

העלייה לשלב הבא מותנית  נדבך.א נדבךאעלא נרכשותאבהא והמיומנויותא לתכניתאמבנהאפירמידליא

בהישג יציב בשלב הקודם.א

בתשתיתאאהפירמידהאמונחתאהשליטה בפענוח אבני היסוד שלאהצופןאהבסיסיא–א	ותיותאוסימניא

פתוחהא ו	ילךא מכ	ןא השניים.א בין  הצירופים  לפענוח  הכרחיתא הקרי	הא ביסודותא ניקוד.אהשליטהא

שברשותו,א הצופןא ב	מצעותא מיליםא בקרי	תא התלמידא שית	מןא 	חריא מילים.א לקריאת  הכניסהא

עליואלהכיראכלליאקרי	האנוספיםאשייעודםאמובןא	ךאורקאברמתאהמילה:אכלליםאהקשוריםאב	ותיותא

הסופיות,אב	ותיותאה"שותקות",אבפתחאהגנוב,אבשוו	אהנחאוהנע,אבסיומותאהשייכותאובקמץאהקטן.א

מכ	ןא–אלקריאת משפטים ולהיכרות עם סימני הפיסוק העיקריים.אבשלבאה	חרוןאמציעהאהתכניתא

אוסף מדורג של טקסטיםאבסוגותאשונות:אעלילוןא)קומיקס(,אשיר,אסיפור,אמשל,אש	לון.א

מה	מוראלעילאעולהאכיאהתכניתא"תופסיםאבהגה"אפועלתאבעקביותאבגישתא"bottom-up"א–אדירוגא

נוש	יאהלימודא"מלמטהאלמעלה".אדירוגאזהאמ	פשראלמורהאמעקבא	ופטימליא	חראהתקדמותואשלא

כלאתלמיד.

מיומנות הקריאה  
המדויקת

היא תנאי הכרחי
להבנת הנקרא.
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4-1א המספריםא בהגה";א "תופסיםא התכניתא שלא הפירמידליא המבנהא מוצגא שלהלןא בתרשיםא

חוברת  חוברת שנייה,א חוברת ראשונה,א מסמניםא	תאמספראהחוברתאאשהנוש	אנלמדאבה:א

שלישית,אחוברת רביעית:

מקראה מדורגת לקריאה בהבנה ובהנאה:    
מבחראטקסטים בסוגות שונות   

קריאת משפטים ולימוד סימני הפיסוק:

משפטים קצרים ופשוטים •- •
הוראות כתובות •- •

נקודהאבסוף המשפט •- •
משפטי שאלה •- •
משפטי קריאה •- •

קריאת מילים: 

מיליםאהכוללות 	ת הצופן הבסיסי •- •
מיליםאהכוללות אותיות סופיות •- •

מיליםאהכוללות אותיות שותקות •- •
מיליםאהכוללות פתח גנוב •- •

מיליםאהכוללות שווא נע ונח •- •
מיליםאהכוללות סיומות שייכות •- •

קרי	תאמיליםאהכוללות קמץ קטן •- •
התמודדותאעם המילה הלא מובנת •- •

     

 

תרגול הדרגתי בפענוח הצירופים של אות וסימן ניקוד:

רמהאר	שונהא–ארצףאצירופים של אות משתנה וסימן ניקוד קבוע

רמהאשנייהא-ארצףאצירופיםאשל אות קבועה וסימן ניקוד משתנה

רמהאשלישיתא-ארצףאצירופיםאשל אות  וסימן ניקוד משתנים

פענוח והצפנה של יסודות הקריאה:

 אותיות האלף-בית ואותיות בכפ''ש 

סימני הניקוד
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תהליך הלמידה 

הבנת הנקרא.אפענוחא עםאקרי	תאמיליםאעולהאהתלמידאלשלבאחדש:אלפענוחאהפונטיאמתווספתא
הטקסטאוהבנתוא	מוריםאלהתרחשאבהאבעת,א	ולםאבר	שיתאהקרי	ה,אכלאעודאל	אהושגהא	וטומציהא
מל	האבפענוחאוהו	אדורשאעדייןאריכוזאמרבי,אחסריםאלקור	אמש	ביאתשומתאהלבאשישאלתתאלהבנתא
הנקר	.אלכןאתחילה ילמד הילד לקרוא ולהבין מילים בודדותא–אאמיומנותאבסיסיתאשהלומדאישיגא

בתהליךאהמדורג.

קריאת מילים בעזרת הצופן הבסיסי

אגישתהאהפדגוגיתאשלאבתאיעקבאנבניתאעלאבסיסאר	ייתאהלמידה כתהליך של תפיסת רעיון:אהלימודא
עולהאיפהא	ךאורקאכ	שראהביןאהלומדא	תאמהותאהמושגאשעלאהפרק.אתרגולאהקשראביןא	ותאלצלילא
הו	אמשמעותיאלתלמידארקא	םאהביןא	ותאמהיא–א"ציוראלצליל".אכךאגםאלגביאסימןאהניקוד:אשלבאזהא
ל	אייר	האקשהאמלימודאה	ותיותא	םאהילדאיביןא)ובעיקראיבינואמוריואוהוריו...(אכיאסימןאהניקודאל	אשונהא
במהותואמ	ותא–אגםאהו	א"ציוראלצליל".אהצלחהאבפענוחאהצירופיםאמותניתאבהבנתאהקור	אכיאעליוא

לחבראצליליםאשלאשניאסימניםאכתובים.אכעתאמוצגתאלפניאהתלמידיםאמהותאחדשהא–אמילה.

ולכןא ה	ותיות,א פענוחא נקנהא הר	שונהא בחוברתא מתרחשא כתובותא מיליםא עםא הר	שוןא המפגשא
הכתובהא במילהא הנלמדתא ה	ותא שלא מקומהא 	תא להר	ותא מיועדותא זהא בשלבא הכתובותא המיליםא
וסימניא ה	ותיותא פענוחא רכישתא עםא השנייה,א בחוברתא הר	שונה(.א בחוברתא 33-32א עמ'א )לדוגמה,א
"סימןא לקרי	האעצמית:אבעמודיםא מיועדותא וכדומה(א סוסא נר,א )יד,א המיליםאהחד-הברתיותא הניקוד,א
הקרי	הא 	תא מגלהא ולמעשהא קצרהא מילהא שלא והרכבהא בפירוקא מתנסהא התלמידא במילה"א ניקודא

)לדוגמה,אעמ'א19-18אבחוברתאהשנייה(.א
המשימהא"גלהאמהאכתוב!"א)עמ'א78-68אבחוברתאהשנייה(אממחישהאלילדאכיאמילה היא "קולות עם 

פירוש"אוכיאקוראים מילה כדי לגלות מה מסתתר אחריה.

עד  ניקוד  ולסימני  לאותיות  צליל  להגות  לקרוא משמע  יעקב,א בתא פיא עלא מילה?א קור	יםא 	יךא
ויכווןא	תאסדרא שמתקבלת מילה.אכדיאלהקלאעלאהתלמידים,אהמורהאיכתובא	תאהמילהאעלאהלוחא
הפענוח.אבשלבאזהאהילדיםאעדייןאל	אהכירואצירוףאמהו,אלכןאלגיטימיאשיהגואצליל-צליל:אג, ּו, ר.אהמורהא

יבקשאלחזוראעלאהפעולהאשובאושוב–אעדאשיגלו:אגור!אזוהיאחוויהאמרגשתאלילד.

ישאלהמשיךאבפעילותאזואשלאגילוי מילה כתובהאתוךאכדיאלימודאהשלבאהר	שוןאשלאהצירופיםא–אעדייןא
ל	אבש	יפהאלקרי	האשוטפת,א	ל	אלתפיסתאמטרתאהקרי	ה:אלהבין "מה כתוב".

.א

התכניתאמיישמתאבשיטתיותארעיוןאמובילא	חראשלאבתאיעקבאשלפיואהמורהאנדרש להקנות לתלמיד 
את המיומנויות הקודמות לכל משימה הבאה בתור.אל	ורךאהתכניתאהתלמידא	ינואמתבקשאלקרו	א
מילהאהכוללתאמרכיבאשל	אנלמדאב	ופןאשיטתיאקודםאלכן.אכךאל	איפגושאבמיליםאכמואמורה,ארופ	א	וא
ר	שאלפניאשילמדאעלאהאותיות השותקות.אוהריאמושגאזהאל	אמוכראעדייןאלתלמידאשלמדא	תאהצופן 
הבסיסיאבלבד,אכלומר:אפענוח של אותיות וניקוד ללא קשר למיקומם במילה.אכךאגםאל	אילמדא	תא
האותיות הסופיותאלפניאשיתחילאלגלותאמיליםאכתובות,אשהריארקאבסופןאמופיעותאה	ותיותאהסופיות.א
כפיאשנ	מראלעילא-אל	אתתקייםאלמידהאיעילהא	םא	יןאלתלמידא	פשרותאלתפוסא	תאמהותאהנוש	.

קרי	תאמיליםאבחוברתאג'אחלהאבמקבילאלפענוחאההברותאונתמכתאבתהליכיאפירוקאוהרכבה.אהילדא
יחווהא	תאחוויית הגילוי של מילה כתובהא–מיליםאקצרותאספורותאבעמ',אכמואאִגיר – גּור, ָדג – ַדָיג.א
התלמידאגוזראומדביקאתמונהאלכלאמילהאשקר	אומעתיק את המילה תוך כדי הגייתהא)משלבאזהא

יתחילאהתרגולאשלאהעתקת מילה שלמה - תוך כדי הסתרת מילת  המקור בשלמותה.

"לימוד האדם
הוא תפיסת רעיון."

)בת יעקב(

סוד הלימוד דרך 
הצלחות:

להקנות לתלמיד את  
המיומנויות שהלימוד 
החדש מתבסס עליהן.
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גִזרו את התמונה המתאימה והדביקו אותה ליד המילה שכתבתם.  £
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התלמידיםאממשיכיםאלתרגלא	תאקרי	תאהמיליםאבעזרתאהצופןאהבסיסיאאל	ורךאכלאהפרקאהשלישיא
המילהא יותר:א גבוהא לשלבא כ	ןא עולהא והרכבהא פירוקא שלא התהליךא 101-50(.א )עמ'א החוברתא שלא

מתפרקתאל	אלצירופיםא)	ותאוסימןאניקודאבלבדא-אגּו,אָמ(,א	ל	אלהברותאשלא	ות-סימןאניקוד-	ות:

 

התרגול של קריאת המילים מתבצע בסדר הבא:

קרי	תאהמילהאהמחולקתאלהברות:אַּבְר-ָוז; 	א א

קרי	תאהמילהאהכתובהאבשלמותה:אַּבְרָוז,אוהעתקתהאב	צבעאב	וויר; 	א א

כיסויאמילתאהמקוראוהעתקתהאתחתאהתמונהאהמת	ימהאתוךאכדיאהגייהאבקצבאהכתיבה:אַּבְר-ָוז; 	א א

בדיקתאה	יותאבהעתקהאוקרי	תאהמילהאהמועתקתאבשלמותה;אא 	א א

קרי	תאכלאהמיליםאהשלמותאבעמוד:אַּבְרָוז,אַּבְרּבּור,אַ	ָוז,אַטָוס,אֶנֶׁשר,אֻתִּכי. 	א א

	ופןאהלמידהאמשולב:אבמלי	תאהכיתהא)הילדיםאקור	יםאלפיאהתורא	ואכולםאיחד(,אבקבוצותאהומוגניותא
)זהאחשובאבמיוחדאלתלמידיםאהמתקשים(אובעבודהא	ינדיווידו	ליתאשלאכלאתלמידאבחוברתאשלו.א

בתחילת הפרק חשוב לעבוד בקבוצות קטנותאתוךאכדיאבקרהאצמודה.

בכלא	חדאמ-26אהעמודיםאהעוסקיםאבפירוקאובהרכבהאשלאמיליםאנעשהאניסיוןאלקבץאמיליםאבעלותא
מכנהאתוכניאמשותף.אלדוגמה,אבעמ'א45א-אאכליאלימוד:אצבע,אעט,אמחק,אסרגל,אספר,אמחברת.אבשיחהא
עםאהכיתהאהמורהאיציעאלתלמידיםאלגלותאל	יזהאנוש	אשייכותאכלאהמילים.אהילדיםאיכוליםאלהוסיףא
מיליםאלקבוצהא)מחדד,אקלמר,אילקוט(:אהמורהאיכתובא	ותןאעלאהלוח,אהתלמידיםאיקר	וא	תאהמילים,א
יעתיקוא	ותןאלמחברתאויציירואציוראמת	ים.א)המורהאישיםאלב:אמיליםאכמואעיפרוןא	ואדף/דפיםאל	א

יינתנואלתלמידיואבשלבאזה,אמכיווןאשל	אלמדואעדייןא	תאה	ותיותאהסופיות.(
בחוברתאהשלישיתאמוצעותאשתי טכניקות לקריאת מילה:אדרךאפירוק והרכבהאאוב	מצעותאתבנית 

המילהא)לדוגמה,אעמ'א35,א45(.א

כתוב מילה מתאימה:       קרא את המילים:

כדי להשיג דיוק ושטף  
בקריאת מילה,

קוראים אותה בהברות  
ולאחר מכן בשלמותה.
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ÌÈœÏ œÓ ÌÈœ· Ÿ̇ «ÎŸ Â ÌÈœ‡ Ÿ̄ «˜

ÊÀ Â Ÿ̄ Ãa
Ÿ̄ Ãa

ÊÀ Â

ÊÀ Â Ã‡
Ã‡

ÊÀ Â

¯ Œ÷Œ
Œ

¯ Œ÷

¯»a Ÿ̄ Ãa
Ÿ̄ Ãa

¯»a

ÒÀ Â ÃË
ÃË

ÒÀ Â

Èœk ‹̇
‹̇

Èœk

הוראות לתלמידים
ִקראו את המילים – בצורה מצרפת ובשלמותן – והעתיקו אותן תחת התמונות המתאימות.  £

ִקראו את המילים שכתבתם וִבדקו אם העתקתם אותן ללא שגיאה.  £
ִחשבו: לאיזו קבוצה שייכות כל המילים המופיעות בעמוד זה? (עופות, בעלי כנף)  £

35

¯›ÙÀ‡

Ï›‚ÀÒ

 ·›‰À̂

 ˜›̄ À È
„›̄ À Â

¯›Á À÷
 Ï›ÁÀk

øÚÃ·Œ̂ Ã‰ ‰ÀÓ

הוראות לתלמידים
בחרו בלון, ִקראו את שם הצבע הכתוב עליו וִצבעו את הבלון בצבע המתאים.  £

ִעקבו אחרי החוט של הבלון שצבעתם עד לבית המתאים וכִתבו בחלונות הבית את שם הצבע שבבלון.  £
35

· ‰  ̂

45

Æ‰ À̄ ÕÒ ⁄ÁÃ‰ ‰ÀÏ œÓÃ‰ ˙Œ‡ »· Ÿ̇ œk  £

  ¯ » · À÷  ÏŒÙÕÒÃ‰  ≠ ÏŒÙÕÒ È œ̇ Ÿ̄ Ã· À÷

» À  ̄ ŒÙ ÕÒÃ‰ ≠ ¯ŒÙÕÒ È œ̇ Ÿ̄ Ã‚ÀÒ

                  » À  Ë»ÁÃ‰ ≠ Ë»Á È œ̇ Ÿ̄ Ã ÊÀ ‚

» À  „«ÒÃ‰ ≠ „«Ò È œ̇ Ÿ̄ ÃÓ À÷

                   » À  ̄ »tœÒÃ‰ ≠ ¯»tœÒ È œ̇ Ÿ· Ã‰À‡

 » À   ¯È œ÷Ã‰ ≠ ¯È œ÷ È œ̇ Ÿ· Ã̇ Àk

 ˙Œ‡ È œ̇ Ÿ· Ã̇ Àk Èœ  ⁄‡

°¯È œ÷Ã‰
¯»‚ÀÒ  ̄ »· À÷

·»‰À‡  ̄ »ÊÀ ‚

 ̄ »Ó À÷  ·» À̇k

ÌÈœÏœÓ ÔÃÒŸÁÃÓ
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102

ָהאֹות         ְּבסֹוף ִמָלה
        

הוראות לתלמידים
ִאמרו גֶֶׁשם – ֲהגו את הצליל שבסוף המילה: מ–מ–מ. בסוף מילה כותבים את האות ֵמ"ם סופית – ם.

ִעברו באצבע על האות ם: התחילו בחץ. ֲהגו את צליל האות וִעברו עליה בצבעים שונים.  £
ּכִתבו את האות ם בעיפרון.  £

ֲהגו את צליל האות לפני חבר או לפני חברה, ובקשו מהם לחתום במסגרת הלבנה אם הגיתם נכון.  £

Ì Œ÷Œ‚

חתימת החבר / החברה

עי
בי

ר
רק

פ
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ÌÈœÏ œÓ ÌÈœ· Ÿ̇ «ÎŸ Â ÌÈœ‡ Ÿ̄ «˜

Ìœ È ÃÓÌœ È Ã̇ Ÿ÷Ì»˜ ŸÓ ‹̃Ì Œ÷Œ‚

ÌÀÙ À◊ÌÈœÏ À„Ÿ ÃÒÌœ È ÃÙÀ‚ ÃÓÌœ ÈÃÏ ⁄ÚÃ

2
הוראות לתלמידים

ִקראו את המילים המופיעות בראש העמוד.  £
ּכִתבו מתחת לכל תמונה את המילה המתאימה.  £

ִקראו את המילים שּכְתבתם וִבדקו אם העתקתם אותן ללא שגיאות.  £
104

‡ÌÈœ «ְמַציְִרים Ÿ̄ «˜

ÌŒÁŒÏÌÈ œÓÀÁŸÏ

÷Èœ‡ÌÈ œ÷À ⁄‡

œ̇ ÈÃaÌÈ œ̇ Àa

הוראה לתלמידים
ִקראו את המילים וציירו ציור מתאים.  £

עי
בי

רר
רק

פ
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Ì Œ÷Œ‚ ÌÈ œ̄ Ÿ È Ã̂ ŸÓ

ÆÌœ È ÃÓ À÷œÓ Ì Œ÷Œ‚ Ì Œ÷Œ‚

Æ»˜È œ̇ ⁄ÚÃ‰Ÿ Â »‡ Ÿ̄ œ̃          

ÆÌ Œ÷Œ‚ » Ÿ̄ È Ã̂     Æ ·  » ŸÓÃÒŸ Â ¯È œ÷Ã‰ ˙Œ‡ »‡ Ÿ̄ œ̃

הוראות לתלמידים
1. קראו והעתיקו, הקפידו על רווחים בין המילים.    2. ציירו גשם.   3. קראו את השיר וסמנו · ליד המילים המתאימות לציור שציירתם.

1

23

·

∫È œ̇ Ÿ̄ Ã Èœ̂  Èœ  ⁄‡

ÌÈœ À  ⁄Ú ÌœÚ Ìœ È ÃÓ À÷

¨ÌÈœÏ‹ÁŸk

ÌÈ œ̄ ›Ù⁄‡

¨ÌÈ œ̄ ›Á Ÿ÷ «‡

¨ÌÈ œ̄ À÷Ÿ È ÌÈœ Â Ã̃ Ÿa Ì Œ÷Œ‚

¨˙«a Ã̄  ˙«ÈœÏ»Ï Ÿ÷

Æ˙«È œ̄ ŸË œÓ ÌœÚ ÌÈ œ÷À ⁄‡

106

ÌÈœËÀt Ÿ÷œÓ ÌÈ œ̄ Ÿa ÃÁ ŸÓ

Æ˙«ÓÈœ‡ Ÿ̇ ÃÓ ÌÈœÏ œÓ Â Ã̃ Ÿa »¯Ÿa ÃÁ 1

                           ÌÈœÒÀË      ÌÈœ ‚ À„

                         ÌÈ œ̄ À÷    ÌÈœ·ÀÏŸk

                         ÌÈœÁŸ·«    ÌÈœÒ«Ë ŸÓ

ÌÈœÚ ŸÒ«    Ìœ ÈÃ ÃÙ«‡

ÌÈ œ„ ŸÓ«Ï    ÌÈ œ̄ ÀÓÃ Ê

ÌÈœÁ«◊    ÌÈœ„È œÓŸÏ Ã̇

Æ˜ÈœÁŸ̂ ÃÓ ËÀt Ÿ÷œÓ »· Ÿ̇ œk 2

Æ  Ìœ ÈÃ ÃÙ«‡         ÆÌÈœÁŸ·«  ÌÈœ ‚ À„

 Æ  ÌÈœÒ«Ë ŸÓ     Æ  ÌÈœ·ÀÏŸk
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הוראות לתלמידים
1.חברו בקו מילים מתאימות והעתיקו את המשפטים למחברת.   

2. כתבו משפטים מצחיקים בעזרת המילה הלא המתאימה.
107

¯Èœ  Ÿ◊ ˜È œ̄ È œÓ Ø ¯»tœÒŸ Â ¯»Èœ̂
Æ¯»Èœ̂  » Ÿ̄ È Ã̂ Ÿ Â ¯È œ÷Ã‰ ˙Œ‡ »˜È œ̇ ⁄ÚÃ‰ 1

Æ¯»tœÒ »· Ÿ̇ œÎŸ Â ¯È œ÷Ã‰ ˙Œ‡ »˜È œ̇ ⁄ÚÃ‰ 2

ÌÈœÚÀ·Ÿ̂ œa

ÌÈ œ̄ Ÿ È Ã̂ ŸÓ

Æ¯»Èœ̂

ÌÈœÏ œÓŸa

ÌÈœ· Ÿ̇ «k

Æ¯»tœÒ

ÌÈœÚÀ·Ÿ̂ œa

ÌÈœÏ œÓŸa

ובמלו	א ביסודיותא וללמדא להמשיךא המורהא עלא
תחושהא 	חריא שוללא ללכתא 	יןא ה	חריות:א
שתהליךארכישתאהקרי	האהסתייםאוכלאהיעדיםא
	חתא חדשהא סופיתא 	ותא להקנותא ישא הושגו;א
ה	ותיותא שלא והצפנהא פענוחא עלא ולחזורא ליוםא
הפרק  בסיום  הקודמים.א בשיעוריםא שנלמדוא
בפענוח  אישית  תלמיד  כל  המורה  יבדוק 
	ישיא )מבדקא ובכתיבתןא הסופיות  האותיות 

בחוברתאהתלמיד:א"מהאלמדתי?"אעמ'א132(.

בפרקאזהאשלאהלימודאנעשהאצעד ראשון להשגת האוטומציה והשטף בקריאת מילים:אהתלמידיםא
הפעילוא	תאהצופןאהבסיסיאשרכשואוהבינואשמיליםאמורכבותאמהברות.

קרי	תאמיליםאהכוללות אותיות סופיות )עמ'א132-102(

רקאבפרקאהרביעי,אכ	שראיתקדמואהתלמידיםאבפענוחאמיליםאובהבנתן,אילמדואביסודיות 	ת התוספתא
לצופןא– את האותיות הסופיות,אויקר	ואמיליםאומשפטיםאקצריםאבהת	ם.אלכל אות מיועדים שישה 
עמודים בחוברת:אהר	שוןאדומהאלדףאהקנייתאה	ותאהחדשהאבחוברתא1א)מודגשאבואצלילאה	ותאוכיווןא
הנלמדתא הסופיתא ה	ותא מיליםאשבהןא בקרי	תא לתרגולא מיועדיםא העמודיםא ו	ילואש	רא כתיבתה(,א

ביחידה.א

151

‰ÀÏ œÓ Û«ÒŸa ≠ ÃÁ
∫‰ÀÓÈœ‡ Ÿ̇ ÃÓ ‰ÀÏ œÓ »· Ÿ̇ œk  £Ã   Ȭ À È

Ã   »t Ã̇

Ã   Õ̇ ŸÙ ÃÓ

Ã   «¯ŸÙŒ‡

Ã   ÈœËÃ·⁄‡

Ã   ÈœË À÷

 ‰ÀÏœÓÃ‰ ˙Œ‡ »‡ Ÿ̄ œ̃   £

Æ‰ ÀÓÕÏ Ÿ÷ ‡¿Ã‰  

   ÂÏŸt Ã̃  ¨» Ÿ̄ Êœ ‚ ¨Û Ã„ »ÎŸÙœ‰   £

Æ·»÷ »‡ Ÿ̄ œ̃ Ÿ Â  



41

להברות.א בעבורוא מחולקותא ש	ינןא מיליםא לקרי	תא התלמידא מגיעא 131-102(א )עמ'א הרביעיא בפרקא
	תא יחלקוא שהתלמידיםא לכךא 	ל	א לחלוטין,א שוטפתא לקרי	הא לצפותא ישא שמכ	ןא 	ומרא זהא 	יןא
המיליםאלהברותאבכוחותאעצמםאויקראו באופן שתואם את מהירות הפענוח שהשיגו עד כה.אילד 
שקורא באופן הברתי נמצא בשלב לגיטימי בהתפתחות קריאתו העצמאית.אהמורהאיסייעאלפיתוחא
ה	וטומציהאבכךאשיבקשאמהתלמידאלחזוראולקרו	אבשלמותםא	תאהמילהא	וא	תאהמשפטאהקצרא

שקר	אבקרי	האמצרפת.

      לימוד האותיות השותקות, השווא הנח והנע והפתח הגנוב

והנע  הפרקאהחמישיאמיועדאלהשלמת כללי הקריאה הנוגעים באותיות השותקות, בשווא הנח 
ובפתח הגנוב.אתרגיליאהעתקהאוהשלמהאבנוש	יםא	לואמהוויםא	תאראשית התכנית להקניה שיטתית 

של כללי הכתיב הנורמטיבי )האורתוגרפיה(.

התכניתאניגשתאלנושא השוואים בהדרגה:אבהתחלהאנלמדאאהשווא כסימן ניקוד  ללא צליל.אבעמ'א
149-146אמופיעיםאשווא נח ושווא נעאוכןאתרגולאלהבחנהאביניהםאבקרי	תאהמילים.

אאאאאאאאאאאאא	יןאכ	ןאכוונהאלספקאחוקיםאמדויקיםאלשימושאבשוו	ים,א	ל	אליידעא	תאהתלמידאכיאקיימותאשתיא
צורותאקרי	האשלאסימןאניקודאזהאול	פשראלואלהתנסותאבהן.אבשלבאזהאישאלהיעזראבתמונותאולהת	מןא
בפענוחאנכוןאשלאמיליםאשבהןאשוו	אבר	שאמילה,אב	מצעאמילהא	ואשניאשוו	יםאעוקביםא)ְלט	ה,א

פְטרייה,אנְכְנסה(.
א

ויכיירוא יכתבוא התלמידיםא הכלל:א להקנייתא יעילהא שיטהא החוברתא מציעהא הגנובא הפתח  בלימודא א
ויקר	וא	תא בסיומה,א ח'  –אלל	אה	ותא גנובא א אפתחא בפלסטלינהאסימןא	חראסימןאבמילהאהכוללתא
זוהיאהדרךא lu-ah.א -א אהחסרהא ח'א אה	ותא זהאמתווספתא א א	חריא רקא .א  lu-a המילהאהל	-שלמה:א
בחוברתא לר	שונהא נלמדא הנוש	א ח'.א שלא העיצורא לפניא "מתגנבת"א פתחא תנועתא כ	ילוא להמחישא

השלישיתא)עמ'א155-150(אובהמשךא-אביתראיסודיותא-אבחוברתאהרביעיתא)עמ'א30-28(.

סיומות שייכות שגורמות למורכבות המילים הן בקריאה  –א כעתאהתלמידאמוכןאלמשוכהאהב	הא
הן בהבנה.אקרי	האמודרכתאשלאטקסטיםאידועיםאומקורייםאתעזוראלילדאלתפוסא	תאפירושאצורני 
)עמ'א87-62אבחוברתאהרביעית(.אבשלבאמוקדםאבהרבהאמוצגתא השייכות החבורים לשמות עצם 
בחוברתאפנייהאנפרדתאלבתאולבןא–אלמעןאהדיוקאבקרי	האובהבנה,אולמעןאהבנייתאהזהותאהמיניתאשלא
התלמיד/ה.אבפרקאזהאהשימושאבלשוןאזכראונקבהאמסייעאבמיוחדאללימודאכינוי קניין חבור:אמהאשמְך?א

/אמהאשמָך?א	יןאצורךאלהכביראמיליםאעלאתרומתו הרבה של הנושא ללימוד הכתיב.אא

עלאהמורהאלזכוראכיאאין להתייחס לשום פרט של ידע כאל מובן מאליו.אעליואלהקדישאתשומתאלבא
מיוחדת,אלהפעילאשיקולאדעתאולתכנןאכלאנוש	אכדיאל	פשראלתלמידיואלהביןאאמידעאחדשאולעכלא

	ותו.אהחוברתאוכליאעזרא	חריםאשלאהתכניתאיסייעואבידו.א

שמות האותיות, שמות סימני הניקוד וסדר האלף-בית

בחוברתאהרביעיתאילמדאהתלמידא	תאאשמותאה	ותיותאאו	תאסדראאה	לף-בית.אבשלבאאזהאאהו	אא
מסוגלאאלקרו	אבעצמוא	תאשמותאה	ותיותאוסימניאהניקודא–א	םאבחוברתאו	םאעלאהכרטיסיםאאשלו,א

המצורפיםאלחוברתאומיועדיםאלגזירהאולמשחק.א

בסוףאהחוברתאימצ	אהמורהארשימתאמשחקיםאליחידאולקבוצהאללימודאהנוש	.אאא
ביןאהש	ראיביןאהתלמידאשל	אכלאה	ותיותאמוזכרותאכש	ומריםא	תאסדראה	לף-ביתא)"תשעא	ותיותא
שלא הכתיבהא ועלא ההגייהא עלא חזרהא מזמןא זהא נוש	א גםא ושם.א צליל  יש  אות   לכל  	ךא בוכות..."(,א
ה	ותיותאהסופיותאושלאה	ותיותאהרפות.אכלא	להאיובילואלקריאה מדויקת.א)הפעלותאבנוש	אאמופיעותא

בעמ'א121-109אבחוברתאהרביעיתאובמארז הכיתתי(.

קורא מתחיל ְיַפֵּתַח 
קריאה מצרפת אם 

הוא נדרש לקרוא 
טקסט ארוך מדי 

בעבורו לפני שהגיע 
לשטף בקריאת מילים 

בודדות.

אין נושא קשה או קל
בלמידה:
"קשה" –

כשלא יודעים,
"קל" – כשיודעים.          
מכאן: ַלֵּמד כל נושא   

ב י ס ו ד י ו ת !  



42

          ה. בקרה: מיפוי כיתתי ומעקב אישי
הקניית  .2
קריאה  

ייחודיתאמבחינתאשקיפותהאומבחינתאכליאהבקרהאשהי	אמציעהא שיטתאהתכניתא"תופסיםאבהגה"א

ל	ורךא במבחן.א מסתייםא הלמידהא בתהליךא מכריעא שלבא כלא לעיל,א שתו	רא כפיא ולתלמיד.א למורהא

התכניתאנבדקאכלאתלמידא	ישיתאבשמונהאנוש	יםאעיקריים.

פירוט המבחניםא)בסוגרייםארשומיםאמספריאהעמודיםאבחוברתאהתלמיד(

אותיות: פענוחאוהצפנהא)הגייהאוכתיבה(אשלא26א	ותיותא)כוללא	ותיותאבכפ"ש(אאאאאאא  .I  

	ותיותאהמציינותא	תאעיצוריאהשפתייםא)חוברתא1,אעמ'א49( 1.א א א

	ותיותאהמציינותא	תאעיצוריאהשינייםא)חוברתא1,אעמ'א85( 2.א א א

	ותיותאהמציינותא	תאעיצוריאהלשוןא)חוברתא1,אעמ'א121( 3.א א א

	ותיותאהמציינותא	תאעיצוריאהחךא)חוברתא1,אעמ'א161( 4.א א א

	ותיותאהמציינותא	תאעיצוריאהגרוןא)חוברתא1,אעמ'א191( 5.א א א

מבדקאמסכםא)חוברתא1,אעמ'א197-196( 6.א א א

אאאאאאאאאאאאא

סימני ניקוד:אפענוחאוהצפנהא)הגייהאוכתיבה(אשלא14אסימניאהניקודאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא  .II  

תנועותא	רוכותאושוו	א)חוברתא2,אעמ'א45( 1.א א א

תנועותאקצרותאוחולםאחסרא)חוברתא2,אעמ'א69( 2.א א א

תנועותאחטופותא)חוברתא2,אעמ'א85( 3.א א א

מבדקאמסכםא)חוברתא2,אעמ'א89-88( 4.א א א

אוטומציה בפענוח יסודות הקריאה                                                                .III  

	ותיותאה	לף-ביתא)חוברתא3,אעמ'א11( 1.א א א

	ותיותאבכפ"שא)חוברתא3,אעמ'א14( 2.א א א

סימניאהניקודא)חוברתא3,אעמ'א19( 3.א א א

צירופים:א	וטומציהאבפענוחארצףאהצירופיםאשלא	ותאוסימןאניקודאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא  .IV  

צירופיםאשלא	ותיותאמשתנותאוסימןאניקודאקבועא)חוברתא3,אעמ'א46( 1.א א א

צירופיםאשלא	ותאקבועהאוסימניאניקודאמשתניםא)חוברתא3,אעמ'א50,א52,א54( 2.א א א

צירופיםאשלא	ותיותאוסימניאניקודאמשתניםא)חוברתא3,אעמ'א158( 3.א א א

מילים:אדיוקאבקרי	תאמיליםאהבנויותאעלאהצופןאהבסיסיא)חוברתא3,אעמ'א101-50(  .V  

אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אותיות סופיות:אפענוחאוהצפנהאשלאה	ותיותאהסופיותא)חוברתא3,אעמ'א132(א  .VI  

משפטים: דיוקאושטףאבקרי	תאמשפטיםא)חוברתא4,אעמ'א158(א  .VII  

טקסט שלם: דיוק, שטףאוהבנהאבקרי	תאקטעאקצרא)חוברתא4,אעמ'א74-73(אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא  .VIII  

א
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כיצד נערך המבחן

	חרא 	ישיא ולמעקבא כיתתיא למיפויא למורה"א בקרהא "חוברתא הו	א התכניתא בערכתא הפריטיםא 	חדא

התקדמותואשלאכלאתלמיד.אכלאמבחןאמתבצעאב	ופןא	ינדיווידו	ליאעלאפיאההנחיותאשבחוברת.אהמורהא

ירשוםאבחוברתא	תאתוצ	ותאהמבחנים.א

כפיאשצויןאלעיל,אכלאמבחןאנמצ	אבחוברתאהתלמיד,אבעמודאהמיועדאלכך.אהמורהאחותםאבסיוםאמוצלחא

שלאמבחןאוכךאמ	פשראלכלאגורםאחינוכיאנוסףאהמתענייןאבהתקדמותואשלאהתלמידאלהיותאמעורהא

במצבו.אהמורהארושםא	תאתוצ	ותאהבדיקהאגםאבחוברתאהבקרהאשלו,אבטבלהאהמיועדתאלכך.

תלמידאשהצליחאבמשימותאהמבחן,אאעובראלשלבאהב	אשלאהתכנית.אמיאשל	אהצליח,איזכהאלהקניהא

נוספת,אוהמורהאיבחןא	ותואשובאבהמשך.אא

דוגמה לדף רישום ב"חוברת בקרה למורה" 

123456

שם התלמיד/ה
26 עיצורי הגרוןעיצורי החךעיצורי הלשוןעיצורי השינייםעיצורי השפתיים

האותיות אעהחריגקכּכטתדנלצזסׂשׁשפּפמובּב
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        ו. למידה על בסיס הגישה הדיפרנציאלית
הקניית  .2
קריאה  

המורהאנדרשאלהבחיןאבהבדליםאביןאתלמידיאהכיתהא–אבהבדליאהידעאהמוקדםאשהבי	ואעמםאובהבדליםא

בקצבאהלמידה.אהצלחתאהלמידהאמותניתאברגישותאהמורהאלשונותאבקרבאלומדיםאוביכולתואלתתא

זו.אהנ	מראנכוןאלגביאכלאמקצועאלימוד,אקלאוחומרארבא מענהאלצרכיםאמיוחדיםאאהנובעיםאמשונותא

משקלואבהקנייתאהקרי	ה:אאהילדאנפגשאכ	ןאלר	שונהאעםאהלימודאהפורמלי,אפגישהאשמתחילהא	תא

לבניית התהליך על-פי  "תופסים בהגה" מספקת למורה את הכלים  התכנית  כלומד.א התהוותוא

הגישה הדיפרנציאליתא–אהדירוגאהקפדניאוהמודולריותאשלאהשיטהאמ	פשריםאהת	מהאלכלארמהא

שהתלמידאיימצ	אבה.

עבודה עם תלמיד מצטיין

הניסיוןאמלמדאכיאלכלאכיתהא	'אמגיעיםאתלמידיםא	חדיםאהיודעיםאלקרו	אבמידהאזוא	וא	חרת.אכדיא

לייחדאעבורםאזמןאותוכןאהןאבתכניתארחוקתאטווחאהןאבתכנוןאיחידתאהלימודאהיומית,אעלאהמורהאלבחוןא

	תארמתאהידעאשלהםאבקרי	ה.א

אאאאאאאאאאאאאאאאיך לאבחן ילד קורא?אהמורהאיזכורא	תאשתיאמטרותיואהעיקריותאב	בחוןאהקרי	האהמוקדמת:

• לעודדא	תאהתלמידאשרו	הא	תאעצמואכקור	,אבליאלתסכלא	ואלהשפילא	ותו;-

• ל	תרא	תאהחסכיםא-א	תא	בניאהיסודאש	ינןאמבוססות.א-

מטרותא	לואמכתיבותא	תאסדר המבחניםא–א"מןאהקלא	לאהכבד"א)עלאפיאעמ'א40אבמד"ל(:

	וטומציהאבפענוחאיסודותאהקרי	הא)III -א3,2,1א–אר	ואשםא	תאמיקוםאהמבחניםאבחוברותאהתלמיד( •.1 •
)V(תאמיליםא	קרי •.2 •

)VI(ותיותאהסופיותא	שליטהאב •.3 •
)VII(תאמשפטיםא	אוקרי)3-IV (רמהאשלישיתאבפענוחאהצירופיםא •.4 •

המורהאימשיךאויבחןא	תאהתלמידאבשלבאהב	א	ךאורקאבתנ	יאשהצליחאבמבחןאהקודםאלל	אטעות.א

	םאהתגלהאחוסראידע,אקטןאככלאשיהיה,איפסיקאהמורהא	תאה	בחוןאוייגשאללימוד:אל	איהיהאקושיא

להת	יםאלתלמידא	תאהעמודיםאבחוברתאהמיועדיםאלהקנייתאהידעאהחסר.א

	םאהתלמידאהקדיםא	תאהכיתהאועבראבהצלחהא	תאכלאהמבדקים,א	פשראלקדםא	ותואלפרקאהשלישיא

בחוברתאהשלישית:אמשםאוהל	האי	מןא	תאהכתב,אהכתיב,אביצועאהור	ותאכתובותאומיומנויותאיסודא

	חרותאבהבעהאבכתבאובהבנתאהנקר	.אעודאברשותאהמורהאמגווןאספריםאלקרי	ה,אלומדותאומשחקיםא

במ	רזאהכיתתי.

לרמותא החוברותא חומרא ולהת	מתא בקבוצותא לעבודהא המורהא 	תא מכוונתא הדיפרנצי	ליתא הגישהא

שלא הר	שוניםא עלאחשלביםא ידלגוא מקבוצותאמתקדמותא התלמידיםא בכיתה.א הלמידהא שלא שונותא

התכניתאשל	איהיוארלוונטייםאעבורם.אלדוגמה,אהםאיכוליםאללמודאלפיאהחוברתאהשלישיתאולהשתמשא

בתמונותאשלאהחוברתאהר	שונהאלהבעהאחופשית.

עבודה עם תלמיד מתקשה

ובהישגיו של כל אחד  קצב ההתקדמות של המורה בתכנית מותנה בהישגי הכיתה בכללותה 

מתלמידיו.אבתחילתאהשנה,אלצדאהעבודהאהפרונטליתאוהקבוצתית,אייעדאהמורהאזמןא	יכותא	ישיאלכלא
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לומד.אבהמשךאתהליךאההתפלגותאהטבעיתאשלאהכיתהאיצביעאעלאהתלמידיםאהנזקקיםאלניווטאפרטניא

	ינטנסיבי.אגםאכ	שראש	ראהילדיםאמסתגליםאבהדרגהאלעבודהאעצמיתאבזוגותאובקבוצותאקטנות,א

יימצ	ואבכלאכיתהאתלמידיםא	חדיםאשלהםאיקדישאהמורהאתשומתאלבא	ישיתאבכלאיוםא-אינהלאמעקבא

קפדניאויתכנןאעבורםא	תאהעבודהאהפרטניתאוהממוקדת.

ההבדליםאביןאהישגיאהתלמידיםאברכישתאיסודותאהקרי	האנובעיםאבדרךאכללאממידתאהיעילותאשלא

מערכתאהזכירהאשלהםאוממהירותאשונהאשלאתהליךאה	וטומטיזציה.אהדירוגאבמבנהאהתכניתאיסייעא

למורהאלהת	יםאבנקלא	תאעמודיאהתרגולאמהחוברותאלכלאבעיהאשתתגלהא	צלאהתלמידאהמתקשה.א

המבחניםאבחוברותאהתלמידאישקפוא-אהןאלתלמידאעצמואהןאלכלאגורםאחינוכיאשירצהאלקדמוא-אבמהא

כוחואגדולאומהןאהנקודותאלחיזוק.

ולא לחכות להצטברות הקשיים.אהחוברותאמספקותא גילויה  חשוב לפתור את הבעיה מיד עם 

למורהאשללאהפעלותאמשחקיותאהמ	פשרותאחזרהאותרגולאבכלאנוש	.אעםאז	ת,אעל המורה להפעיל 

שיקול דעת לגבי התאמת האמצעים לא רק בתוכן התרגול, אלא גם בצורה:אלעתים יש צורך 

להתרכזא א המתקשהא תלמידא עםא בעבודהא לדוגמה,א תנועתי.א במשחק  בחוברת  פעילות  להחליף 

ל	ורךאזמן,א"יתרגם"אהמורהא	תאהמשימהאבעמ'א14א)שבילאלהבחנהאביןאּבאל-ב(אלשבילאעלאהרצפה:א

יכתובאעלא20-15אכרטיסיםא	תא	ותיותאהיעדאּב/ב )עמ'א17אבחוברתאהר	שונה(אויציעאלילדאלסדרםא

בזהא	חראזהאעלאהרצפהאולעבוראעלאהמסלולאלל	אטעות.

הצעות הפעלה לתלמיד חסר ריכוז או חסר מוטיבציה

-אאלכייר בפלסטלינהא	ותא/אסימןאניקודא/אצירוףא/אמילהא/אדבראשהמילהאמסמלת;

-אאליצור ממדבקותא	ואמעיסתאניירא	תאהסימןאהנלמד;

-אאלכתוב על קצף גילוח,אבצבעיא	צבעותא	ואב	רגזאחולאא)רעיוןאלתחליף:אמכסהאשלאקופסתאנעלייםא

ובואחול,אמלחא	ואסוכר(;

-אאלכתוב על הכרטיסיםאמיליםא/אהיגדיםא/אמשפטיםאהמתייחסיםאלמקוםאהלמידהאולנמצ	יםאאבו:א

תלמידאקור	אמהכרטיסאומניחא	ותואעלאה	ובייקטאהמת	ים.א

ֹחל             ִתיק ַהמֹוֶרה    ִקיר               ָעִציץ                   כָּ

רֹון ְמֻחָדד                    יַלְדָה ְׁשֵקָטה              ִעָפּ

         ַתלְִמיד ְּבֻחלְָצה לְבָנָה                       ֲחֵבִרי ַהטֹוב

מעקב אישי מונע 
את צבירת החסכים:   

מאתרים את הקושי
ומספקים טיפול 

מידי וממוקד.
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        א. כתיבת האותיות

מוכנות לכתיבה

בכלאחוברותאהתכניתאמוקדשתאתשומתאלבארבהאלמוכנותאאלכתיבה,או	ךאטבעיאהו	אשעיקראהעבודהא

בהקנייתא התהליךא ר	שיתא 	תא מנווטותא 	שרא הר	שונותא החוברותא שתיא בעזרתא נעשיתא בתחוםא

את  מטפח  בעת  ובה  הניקוד  סימני  ואת  האותיות  את  לפענח  לומד  הילד  והכתיבה.א הקרי	הא

כישוריו בהבחנה חזותית, בהתמצאות במרחב, בתיאום עין-יד ובמוטוריקה עדינה.א

ההפעלותאהמיועדותאלכך:

-               השלמתאציור

-               מילויאבצבעא)צביעה(

-               מתיחתאקואמנקודהאלנקודה

-               רישוםאקואבמסלולאמתפתל

-               דמותאורקע

-               הת	מתאחלקאלשלם

-               מבוך

-               גזירה

-               הדבקה

-               כיוראבפלסטלינהא	ואבחומראפלסטיא	חר

כתיבת אותיות דפוס
לכתיבת אותיות דפוס שתי מטרות:

למעןאהקריאהא–אאלסייעאלהטמעתאה	ותאבזיכרוןאהתנועתיא)הקינסתטי(אשלאהתלמיד.א. 1

לר	ותא	תאהכתיבהאשלא. 2 ובהאבעתא מיומנותאהכתיבהאבהדרגה,א –אלפתחא	תא למען הכתיבהא

	ותיותאהדפוסאכהכנהאלקר	תאלימודא	ותיותאהכתב.אבשלבאזהאיחזקאהתלמידא	תאשריריאהידא

וביןאה	ותיותא ויתפוסאמושגיםאהרלוונטייםאלתחוםאהכתיבה:אשורה,ארווחאביןאהשורותא הכותבתא

בשורה,אעקביותאבכיווןאכתיבתאה	ותיות.אהמורהאישיםאלבאלפיתוחאהרגליאכתיבהאנכוניםאהקשוריםא

למנחאהגוף,אל	חיזתאהעיפרון,אלהיעזרותאבידאהשנייהאוללחץאעלאהעיפרון.

היכרותאר	שונהאעםאה	ותיותאנעשיתאב	מצעותא

המופיעות  תקניות  אותיות  של  מיוחדת  ֶעְרָּכה 

שלא מינימ	ליא )מספרא ביותר  הבסיסית  בצורתן 

תוספותא לל	א ישרים,א קוויםא לרובא ל	ות,א קוויםא

הייחודיתא בהדרגתיותא קישוטיֹות-סגנוניֹות(.א

לשיטהאעובר הכותב המתחיל מהאות הבסיסית 

לגיוון הרב בגופני האותיות.א

הילדאלומדא	תאה	ותיותאהר	שונותאשלואבשיטה 

"כותב"א ב	צבע,א ה	ותא עלא עוברא רב-חושית:א

יוצרא בפלסטלינה,א 	ותהא מכיירא ב	וויר,א 	ותהא

כתיבת אות הדפוס
על ידי התלמיד 

מסייעת
להטמיע את צורתה 

בזיכרונו ותורמת
לרכישת הקריאה.

הקניית  .3
הכתיבה  
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הוראות לתלמידים
ִעזרו לאסטרונאוט להגיע אל הירח: הקיפו רק את הצירופים המופיעים בדרך הנכונה וֲַהגו אותם במדויק.  £

ד. והוסיפו את העיצור ּכַ ּכַד: ֲהגו את הצירוף ִקראו את המילה  £
ּכִתבו את הצירוף בחלון.  £

46

˙«‡ ‰À̇ «‡ŸÏ ˙«Â÷ ˙«¯»ˆ

Â

ב
ּפ

מ
מפּבפ

Â
ּב

ו
Ó ·ּב

ב

פ

ּפ

ּפ

הוראות לתלמידים
ִצבעו בירוק את האות ּב שבתוך הפרח והקיפו באותו הצבע את כל האותיות ּב המופיעות במעגל.   £

ֲהגו עיצור מתאים. עשו כך  לִשאר האותיות: בחרו בצבע שונה לכל אות שעל עלי  הכותרת.  
התקדמו בכיוון השעון והגו את צלילי האותיות המופיעות במעגל.  £

46

פרק ראשון
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יוחדאתרגולארבאבחוברת:אהר	שון,אהשלישי,אהחמישיאוהשישיא מחומריםאשונים.אלכתיבתאה	ותיותא

ביחידתאלימודאשלאכלא	ותאובהפעלותא	חרותאל	אמעטות.אכמואכןאמומלץאלתרגלא	תאכתיבתא	ותיותא

הדפוסאבמחברתאהתלמיד.

עיצוב אותיות כתב   

על-פיאשיטתאבתאיעקב,אההיכרותאעםא	ותיותאהכתבאנערכתאבעזרתאחלוקהאשלאכלאה	ותיותאלשלושא

קבוצותאלפיאכיווןאהכתיבה:אקבוצתארי''ש,אקבוצתאיו"דאוקבוצתא	ל''ף.אהקנייהאשיטתיתאשלא	ותיותא

הכתבאועיצובאהדרגתיאשלאהכתיבהאנעשיםאב	מצעותאהחוברתא"ועכשיוא	ותיותאהכתב".

ביןא	ותא זיהוי אותיות הכתב.אכדיאלסייעאלתלמידיםאלקשורא ביןאתרגולאהכתיבהאלביןא ישאלהבדילא

הדפוסאהמוכרתאלהםאלביןא	ותאהכתבאהחדשה,אצורפואלחוברתאכרטיסיםאשעליהםא	ותיותאהכתבא

וכןאהור	ותאלמשחקים.
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הכתיב  )	ו  האורתוגרפי  הכתיב  זהו  פירושה.  	תא התו	םא ה	ותיותא הרכבא הו	א המילהא ְּכִתיבא

הנורמטיבי, הכתיב הפורמלי( –א כתיבתאהמיליםאעל-פיאהנורמות,אדהיינואהכלליםאה	ורתוגרפיים.א

רכישתאהכתיבאהתקניאנבניתאנדבךאעלאנדבך,אדרךאהפנמתאהשפהאהכתובהאוהיכרותאעםאהכלליםא

הדקדוקייםאועםאתבניותאלשוניות.אזהואתהליךארבאשנתי. 

תנאים מוקדמים להקניית הכתיב הפורמלי:

שליטהאבפענוחאובהצפנהא)חשובהאבמיוחד!(אשלא31אה	ותיותא)כוללאבכפ"שאוסופיות(; 	(א

הבחנהאשמיעתיתאביןאההגאים הסינופונייםא)דומיאצלילא–אד/ת, ק/ג, ז/ס, ֹו/ּו(; ב(א א

מודעות פונמיתאברמתאפירוקאהמילהאלהברותאופירוקאההברהאלעיצוראולתנועה;  ג( 

יכולתאלכתובאבכתיב הפונטי –אכתיבתאהמיליםאלפיאהגייתןא)רושאבמקוםאר	ש,אביצפראבמקום ד(א א

אביתאספר(.אהכתיבאהפונטיאמשקףא	תאהיכולתאלפרקאמילהאלפונמותאּוְלַסֵּמלא	ותןאבכתבאלפי א א

סדראהופעתןאבמילה.אזהואשלבאלגיטימיאבהתפתחותאהכותבאהמתחיל. א א

תרומת התכנית המדורגת לביסוס הכתיב:

• נוסףאעלא	 כולה:א ול	ורךאהתכניתא אהר	שונהא אמה	ותא ושיטתי בהצפנה,אהחלא תרגול עקבי 

משימותאהצפנהאארבותאהנמצ	ותאבחוברות,אינהג המורה להזמין אל הלוח  קבוצות של 8-6 

תלמידים ויכתיב להם עיצורים, תנועות או צירופיםא–אבהת	םאלחומראהנלמד.אהמוזמניםא

וש	רא –אלפיאהנדרש,א כותביםאעלאהלוחא	תאה	ותיות,א	תאסימניאהניקודא	וא	תאהצירופיםא

במסגרתא ולבקרהא לתרגולא ויעילהא פשוטהא דרךא זוהיא במחברותיהם.א כותביםא התלמידיםא

העבודהאבמלי	ה.

חשובאלזכוראכיאהצפנה איננה רק כתיבה, אלא כל סוג של הפעלה שנקודת המוצא שלה 

היא צליל המתורגםאלסימןא)ההפךאמפענוחא–אמסימןאלצליל(.אבעבוראתלמידיםאהמתקשיםא

בכתיבהאעצמ	יתאשלא	ותיות,א	פשראלהציעאמערך של הצפנה מדורגתא–אלטיפולא	ישיא	וא

בקבוצהאקטנה.אלצורךאזהאעומדיםאלרשותאהמורהאלוח אותיות ב/כ/פ/שאמהמ	רזאהכיתתיא

	ואכרטיסיא	ותיות,אסימניאניקודא	ואצירופים.אעלאהשולחןאמונחיםאעדאעשרהאכרטיסיא	ותיותא

שפניהםאכלפיאמעלה;אמתרגליםא	תאכתיבתאה	ותיותאשלבא	חריאשלבא–א"מןאהקלא	לאהכבד".א

עובריםאלשלבאהב	ארקא	םאמצליחיםאבזהאשקדםאלו:אא

-אהמורהאהוגהא	תאהעיצורים,אוהתלמידיםאמצביעים על האות המתאימה;

       -אהמורהאהוגהא	תאהעיצורים,אוהתלמידיםאעוברית על האות בכיוון הנכון;

אאאאאאא-אהמורהאהוגהא	תאהעיצורים,אוהתלמידיםאכותבים את האות באצבע על השולחן;

-אהמורהאהוגהא	תאהעיצורים,אוהתלמידיםאכותבים את האות במחברת.

מדרגאהמשימותאלעילאמבטיחאלימודאדרךאהצלחותאגםאאלתלמידיםאהמתקשיםאבתחוםאהכתיבה.

לא ניתן ללמד את כתיב 
המילים כולן; השליטה    
האורתוגרפית מתפתחת 

על בסיס המודעות לקיום   
הכללים והמוטיבציה   

לשימוש בהם.

ב ּב	
כ ּכ	
פ ּפ	
ׂש ׁש	

        ב.  הקניית ראשית הכתיב
הקניית  .3

הכתיבה  
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• )דומיאצליל(א	 הבחנה בין ההגאים הסינופונייםא

הדרישהא בשלא ותרגולא ביטויא להא מוצ	תא

ההגהא תפיסת  לגביא התכניתא שלא הבסיסיתא

וממוקדא ספציפיא לתרגולא כתוב.א סימןא כלא שלא

-אר	ואלדוגמהא	תאהעמודיםא109א)ד/ת(,א113א

)ט/ד(,א143,א179א)ּכ/ג, ק/ג(או-125א)ר/ה/ח/ע(א

שלא המשחקיא ה	ופיא הר	שונה.א בחוברתא

המשימותאיגבירא	תאהמוטיבציהאלבצעןאויחדדא

	תאההבחנהאהשמיעתיתאשלאהלומדים.

• בתשתיתא	 מונחתא פונמית  מודעות  הקניית 

"תופסים בהגה"אשלאכלאסימןאכתוב,א השיטה:א

ידעא כותביםאבזכותא גםא ול	ארקאקור	ים,א	ל	א

הקנייתא לפניא מתחילהא בנוש	א העבודהא זה.א

המורה ממחיש לתלמידים את  ה	ות,אכ	שרא

ולכןא נר	ה,א הבלתיא –א בודדא צליל  של  קיומו 

המופשטאלילדא)ר	האפרקא2-אאבמד"לא"כיצדא

לומדיםא	ותיות?"(.אישאחשיבותארבהאלהקניית 

תנועה,  עיצור,  בנוש	:א המרכזייםא המושגיםא

בשפהא במיוחדא שקופיםא 	לוא מושגיםא צירוף.א

העברית,אוהפנמתאהפירושאשלהםאיכולהאלסייעא

לדייקאבהגייה;אלדוגמה:אלהגותאעיצוראול	אהברהא

baא אא ול	 bאא ניקוד:א לל	א כשהי	א ּבי"ת  ל	ותא

)זהואקיבעוןאלקמץ/פתחאשמהווהאמכשולארציניא

לעיצור  זו  מודעות  בכתיבה.א הןא בקרי	הא הןא

ולתנועה עוזרת לפרק מילה לצליליהאולהבחין,א

ביןאהש	ר,אבתנועותאחיריק,אשורוקאוחולם,אוכךא

למנוע טעויות נפוצות הקשורות ביו"ד ובוי"ו(.

טיפוחאמודעותאפונמיתאמיוצגאבמיוחדאבשלושא

שלא פותח/סוגרא עיצורא הר	שונות:א החוברותא

בתנועהא הבחנהא ר	שונה(,א )חוברתא מילהא

)חוברתא לפונמותא מילהא פירוקא מילה,א שבתוךא

שנייה(,אפירוקאהצירוףאלעיצוראולתנועה,אפירוקאמיליםאוהרכבתןאברמתאהברותא)חוברתאשלישית(.
אאאאאאאאאאאאאאאאא

• יצירת המודעות לאותיות  ההומופוניותא)זהותאצלילאבהגייהאהנפוצהאבימינו(א–אאב/ו,אח/כ,א	

ּכ/ק,אט/ת,אס/ׂש,אא	/ע/ה.אזהותאהצלילאיוצרתאמכשולא	ובייקטיביאהמקשהאעלאהקניתאהכתיבא
בעבריתא)בתאיעקבאהכינהאכליםאייחודייםאלטיפולאבנוש	,אכמואהקלטתאבביצועואשלאדןאכנרא

.)www.mby.tuvalvet.co.ilתאההגייהאהמובחנתאשלאהעיצוריםא-א	המדגיםא

• פיתוח מיומנות העתקהאמהווהאבסיסאלרכישתאהכתיבאהנכון.אבר	שיתאדרכםאבכתיבהאיעתיקוא	

התלמידיםאאמיליםאעלאפיאהשלביםאהב	ים:

אאאאאא-אאקור	יםא	תאהמילהאומעתיקיםא	ותהאב	צבעאב	וויראתוךאכדיאהגייתאהברותיה;

אאאאאא-אאמסתיריםא	תאהמילהאוכותביםא	ותהאשובאב	צבעאב	וויר;

אאאאאא-אאמסיריםא	תאההסתרהאובודקיםא	םאהזכירהאהר	שונהאהייתהאנכונה;

אאאאאא-אאמסתיריםאשובא	תאהמילהאוכותביםא	ותהאבעיפרוןאתוךאכדיאהגייתאצירוף-צירוף;

אאאאאא-אאבודקיםא	תאנכונותאהעתקה.

"העתקה היא מקצוע
לימוד!" )בת יעקב(

113

ø  «‡   ∫ÌÈœ‡ Ÿ̇ ÃÓ ‰ÀÓ

הוראות לתלמידים

מהו הצליל הפותח: ד או ט?
הגו את הצליל של כל אחת משתי האותיות הגדולות בראש העמוד (ט, ד).  £

בחרו תמונה וִאמרו מה רואים בה (למשל, טווס). אם שם הדבר שבתמונה מתחיל ב–ד, ִמתחו קו אל האות ד; אם הוא מתחיל    £ 
ב–ט, ִמתחו קו לאות ט. (רשימת המילים נמצאת בעמודים 206–207.)  

9

34

אמרו מה בתמונה. האריכו את הגיית התנועה (סּוּוּוס).  £

הסתכלו במראה בצורת הפה שלכם. לאיזה מהתצלומים שבראש העמוד היא דומה? ֲהגּו את הצליל המתאים (ּוּוּוּו).  £

ֲהגּו את הצלילים של סימני הניקוד הצמודים לתמונה. איזה מהם מתאים לתנועה שבמילה?   £

צבעו אותו בצבע מתאים לפי הצבעים בראש העמוד.   

המשיכו בדרך זו עם התמונות של פיל, דג, זר, נר, טיל, סל, צב, סיר, יד, קוץ, קוף, חוט, עץ.   £

˙ÃÁÃ‡ ˙‡Õ̂ «È ÷ ÕÓÀÁ ÕÓ
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בהדרגהאילמדואהילדיםאלהתבונןאבמילהאלפניאהעתקתה,אל	תרא	תא"מוקשי הכתיב"א)ה	ותיותא

לטווחא )הזיכרוןא העבודהא בזיכרון  בשלמותהא המילהא 	תא ולתפוסא וההומופונים(א השותקותא

קצר(.אחשובאשיעתיקוא	ותהאמתוךאהזיכרוןא)ל	אלהעתיקא	ות-	ות(.אהעתקה נכונה מסייעת 

להיווצרות אותו "מילון" של הזיכרון החזותי-קינסתטי המהווה בסיס לכתיב אוטומטי.אכמוא

שיטתיא תרגולא המורה.א שלא ומעקבא הדרכהא כדיא תוךא נלמדתא העתקהא נרכשת,א מיומנותא כלא

התלמידיםא מתבקשיםא שבהםא 101-50א בעמ'א השלישיתא בחוברתא נעשהא מיליםא בהעתקתא

לקרו	אמילהאמחולקתאלצירופים,א	חראכךאלקרו	א	ותהאבשלמותהאוכןאלהעתיקהאתחתאתמונהא

מת	ימה.א

כבר מראשית ההתנסות בהעתקה חשוב להרגיל את התלמידים להפעיל בקרה עצמית 

לאחר הכתיבה.אתת	יםאלכךאהעבודה בזוגות:אבסיוםאהעתקהאבדף,אבודקיםאשניאעמיתיםאזהא

והנבדקאמעתיקאשניתא	תאהמיליםאשנמצ	ואבהןא 	תאזה.אהבודקאמתקןא	תאשגי	ותאהחבר,א

טעויות.אהבודקאחותםא	תאשמואבעמודאשלאחברואל	חראשכלאהמיליםאהועתקואלל	אשגי	ות.א

מובןאכיא"בדיקתאהחבר",אמלבדאהיותהאדרךאליצירתאענייןאולהעל	תאהמוטיבציהאללמידה,אמהווהא

גםאכליאלפיתוחאכושראבקרהאעצמית.א

• כתיב המילים הכוללות אותיות שותקותאאמתורגלאבחוברתאהשלישיתא)עמ'א145-133(.א	

• )עמ'אא	 השלישיתא בחוברתא נלמדא מילהא בסוף  וחי"ת  גנוב  פתח  הכוללות  המילים  כתיב 

155-150(אובחוברתאהרביעיתא)עמ'א30-28(.

• רבים/רבות,א	 נקבה,א סיומתא נוש	ים:א מספרא כוללתא )פונקציות(א התפקודיםא הקניית  ראשית 

שמותאגוף,אכינוייאקניין,אסיומתאשייכותאומילותאיחסא)חוברתארביעית,אעמ'א69-62,א78,א85-82,א138(.

תרגול הכתיב דרך לימוד עמיתים

לימוד עמיתיםאהו	אדרךאעבודהאפורה,אבמיוחדאבנוש	אהכתיב.אמומלצתאעבודה בזוגות:אשניאחבריםא

מכתיביםאזהאלזהאעיצורים,אתנועותא	ואצירופיםאומבצעיםא	תאהבקרה ההדדית.אכשילמדואלקרו	,איוכלוא

להכתיבאגםא	תאהמיליםאוהמשפטיםאמתוךאהספראולבדוקא	תאהכתיבאבעזרתאהטקסטאשלפניהם.א

	פשראלתתאשיעוריאביתאבהכנתאמשחקי כתיב – בהתאם לנושא הנלמד )ה'אשותקת,אא	'אשותקת,א

ח'אבסוףאמילה(:אאאא

                    

- התלמידיםאמכיניםאעשרהאכרטיסיםאלמשחקאהכתבת הציורים:אבצדא	חדאשלאאהכרטיסאכותביםאא

מילהאאובצדואהשניאמצייריםא)	ואמוצ	יםאב	ינטרנט(אאתמונהאאמת	ימה.אבכיתהא-אכלאתלמידאמניחא	תא

הכרטיסיםאשהכין,אהציוראכלפיאמטה,אוחברואכותבאמילהאמת	ימהאלציור.אהופכיםא	תאהכרטיסאאובודקיםא

	תאהכתיב:אכתובאנכוןא–אהכרטיסאעובראלכותב;אשגויא–אהכרטיסאנש	רא	צלאיוצרו,אוהו	אישתמשאבוא

עםא בהכתבותא ולשחקא במעטפהא הכרטיסיםא 	תא לצבורא יכוליםא התלמידיםא 	חר.א ביוםא בהכתבהא

חבריםאשונים.

תמונותא ב	חתא –א הכרטיסיםא במספרא זהותא קבוצותא שתיא הזיכרון:א למשחק  כרטיסיםא מכיניםא -א

ובשנייהא-אהמיליםאבהת	ם.אמַׂשחקיםאבכיתהאלפיאהכלליםאהידועיםאשלאהמשחק,א	ךאהסיוםאשונה:א

כלאשחקןאכותבאמיליםאלתמונותאמהכרטיסיםאשזכהאבהם.אבודקיםא	תאהכתיב:אכתיבאנכוןאמזכהא	תא

השחקןאבשניאכרטיסיאהזוגא;אכתיבאשגויא-איקבלארקא	תאכרטיסאהתמונה.
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        ג.  פיתוח הבעה בעל-פה ובכתב

מה יודע אדם המביע את עצמו בכתב:

• הצפנהא-איודעא	ותאדפוסאו	ותאכתבאלכלאהגהאבשפתאדיבורו;	

• כתיבה תמהא-איודעאלכתובאבכתבאידאתקיןאוקרי	,אלפיאכלליאכתיבהאנ	ותה:אשומראעלאשוליים,א	

עלאשורה,אעלארווחאביןאמילים,אעלאגודלא	חידאשלא	ותיות;

• כתיבא-אשו	ףאלכתיבאנכון:א	םא	ינואזוכרא	תאה	יותאהמדויקאשלאהמילה,אבודקאבמילוןא	ואשו	לא	

	דםאיודע;

• ׁשיוםא-איודעאלהגידאמיליםאמת	ימותאלדבריםאשקולטא	ואמדמיין;	

• ניסוח משפטא-איודעאלת	ראבמשפטא	תאפרטאהמידע,אהמחשבהא	ואהרעיון;	

• סימני פיסוקא–אמביןא	תאתפקידםאשלאסימניאפיסוקאויודעאלהשתמשאבהםאבכתיבתו;	

• ארגון ורצף מבעא-איודעאלת	ראברצףאמשפטיםאהגיוניאתמונה,אמצב,א	ירועא	וארעיון;	

• הוא רוצה לפנות 	 והי	אהחשובהאמכול:א	דםאמביעא	תאעצמוארקא	םא –א מוטיבציה לתקשרא

לאדם אחראכדיאלת	ראלואתמונה,אמצב,אהרגשה,א	ירוע,ארעיוןא	ואלש	ולאש	לה.

אאאא

יישוםא תכנית מדורגת לטיפוח כישורי לשון הקשורים בהבעה.א הרשימהאשלעילאמהווהאלמעשהא

תכניתאזואעומדאבר	שאמעייניהאשלאהתכניתא"תופסיםאבהגה":אהמטרות בהקניית הקריאה משולבות 

ביעדים של החינוך הלשוני.

              

               עידוד ההבעה בעל-פה וטיפוחה

כ	מור,אהמשימהאהעיקריתאבפיתוחאההבעהאהי	אלעוררארצוןאלהתבט	.איש לבסס את המוטיבציה 

לתקשר מילולית ואת היכולת לעשות זאת לפני שילמדו הילדים קרוא וכתוב.אהחוברותאתשרתנהא

	תאהמורהאנ	מנה:אהו	אימצ	אבהןאשפעאהפעלותאמגוונותאליצירתא	ינטר	קציהאקבוצתיתאולדרבוןא

התקשורת.

בחוברתאהר	שונה,אבעמודאהשניאביחידתאהלימודאשלאכלא	ות,אפוגשיםאהתלמידיםאבעמודיאהתוכןא

)סה"כא26אעמודיאתוכן(.א	לואתמונותאבנוש	יםאשוניםאשכותרתן:אתמונה וסיפור.אבעמודיםאמסוגאזהא

משולבותאהמטרותאשלאתחומיםאשוניםאשהחוברתאעוסקתאבהם:אפענוחאה	ותיות,אמודעותאפונמית,א

הבעהא עידודא לשונית,א העשרהא הנראה(,א )הבנת  תמונה  "קריאת"  העולם,א ידעא הרחבתא מוכנות,א

בעל-פהאוטיפוחאכישוריה.אנוש	יאהתמונותאקשוריםאלחייאילדים,אלבעליאהחיים,אלעולםאה	גדהאוכו',א

והמשימותאאמגרותאחשיבהאומבקשותאביטוי.

העמודאהשלישיאביחידותאמתמקדאבשתיאמטרותא–אכתיבתאה	ותיותאוהעשרתא	וצראמילים.אהמורהא

ההבעה היא שילוב 
של רצון להתבטא עם 

הכלים למימוש רצון זה.

את ההבעה בכתב
מתחילים לבסס לפני
השגת יכולת הכתיבה.

הקניית  .3
הכתיבה  
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¢¨_ÕÏ¢

                           È œ̇ Ÿ̄ ÃÓÀ‡

·À̂ ¤ÚŒ

                      È œ̇ ŸÙ ÃËœÏŸ Â

¨·Ã‚

¨÷‡›̄

Ìœ ÈÃÏŸ‚Ã¯

ÆÆÆ·À À ÊŸ Â

             

_ÃÏÀ‰Ÿ Â

Æ·À̂ Ã‰

הוראות לתלמידים
הקשיבו לשיר וִעזרו לילד לא להיות עצוב:  £

אפשר לצייר לו חיה אחרת שתהיה ִאתו;  –  
אפשר לכתוב לו מכתב, סיפור או שיר;  –  

אפשר ללמד אותו לכתוב את המילה צב.  –  

כיצד כותבים צב:  £
הוגים את הצליל הראשון במילה וכותבים צ;  –  
הוגים את הצליל האחרון במילה וכותבים ב;  –  

– מעתיקים את המילה צב.  

הקיפו בשיר את כל האותיות שאתם מכירים והגו את צליליהן.  £

הקיפו בשיר את המילה צב; כמה פעמים היא מופיעה?  

À̂

À̂

À̂

À̂

À̂

À̂

·

·

·

·
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יתרגלאב	מצעותוא	תאהיכולת לשאול שאלות ולתאר דבר־מה.א	פשראלעשותאז	תאבעזרתאחידות:א

הי	אדומהאלילדה,א	בלא	יננהא	ִמתית.אהבנותא	והבותאלשחקאבה.אמיאהי	?א)בובה(א •-
הו	אעגול,אצבעוני,אקלילאופורח.אמיאהו	?א)בלון( •-

בהדרגהאיתחילואהתלמידיםאלחקותא	תאהמורהאולחודא"חידות"אמשלהם.אמורהאעקביאאישיגאהתקדמותא

מהירהאבקרבאתלמידיוא–אהםאילכואוישכללוא	תאיכולתאההגדרה.

פענוחא לתרגולא במבוכיםא למשל:א בחוברות.א רביםא במקומותא שזוריםא בעל-פהא לשיחה  נושאים 

הצירופיםא)חוברתאשלישית,אפרקאשני(אל	אמסתפקיםאבהגעהאלמטרה,א	ל	אשו	ליםאלגביה:

ממיאקיבלתא	תאהמכתב?א -א

מהאהייתארוצהאשיהיהאכתובאבו?א -א

למיאהייתארוצהאלכתובאמכתב?א -א

עלאמה? -א

מיאיושבאבטיל?א -א

ל	ןאהו	אטס? -א

ראשית ההבעה בכתב

ילדיםארביםאמנסיםאלכתובאעודאבגן,אטרםאלימודאפורמליאשלאקרי	האוכתיבה.אבכתיבהאילדיתאזו,אדרךא

חיקויאה"גדולים",אהםאמביעיםא	תאעולמםאומתפתחיםאככותביםאמשכיליםאבעתיד.אעלאהמורהאלעודדא

	תאהמוטיבציהאלכתיבהאולשבחאכלאניסיוןאשלאביטויאעצמיאבכתב.אבחוברותאכליםארביםאלכךאכברא

בתחילתאהתהליך.א26אעמודיאהתוכןאשהוזכרואלעיל,איספקואמגווןארחבאשלאנוש	יםאלהתנסותאבכתיבהא

יוצרתאשלאהילדים:אמכתיבתאהשלטא"ברוכיםאהב	ים!"אבתמונתאהסוכהאעדאלתי	וראהסוכהאבביתוא

שלאהתלמיד.אכמואכןאבסוףאכלאפרקאשלאהחוברתאהר	שונהאמופיעאשיראקטןא-אפשוטאוקרי	,או	חריוא

רעיונותאלהבעהאחופשית:אמציוראועדאלכתיבהאשלאמכתב,אשירא	ואסיפורא)עמ'א51-50,א87-86,א-123

122,א163-162,א195-192(.

86

פרק שני
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195

הוראות לתלמידים 
הקשיבו לשיר וציירו את המתנה שנמצאת בתוך החבילה.  £

      אפשר גם לתאר במילים איזו מתנה אתם רוצים לקבל ליום ההולדת.

לִמדו לכתוב את המילים אמא ואבא:  £
ִאמרו את המילה אמא והשלימו את האותיות החסרות  במילה הכתובה;  –  
ִאמרו את המילה אבא והשלימו את האותיות החסרות  במילה הכתובה;  –  

אפשר להכין במחברת כרטיס ברכה ליום הולדת של בן משפחה, חבר או חברה:  £
לצייר ציור יפה ואולי גם לכתוב ברכה או שיר.   

הקיפו בשיר את כל האותיות שאתם מכירים והגו את צליליהן.  £

הקיפו בשיר את המילים אמא ואבא.  £
192

  ¯Èœ  Ÿ◊ ˜È œ̄ È œÓ Ø Œ̇„ŒÏ ‹‰ Ì«È
                                                                                                            

                           ¨‡ À̇ Ÿ·ÀÒ ‰À‡Àa
        ¨‡Àa ‡Àa ÃÒ

 ÈœÏ ÌÈ œ◊«ÚŸ Â
 Æ‰ÀaœÒ ŸÓ

                                
Ȭ Ê ÈœÏ ÷Õ È

 Ï Œ÷
 Æ Œ̇„ŒÏ ‹‰ Ì«È

Ì«ÈÃ‰ ÏÀk
                    Æ˙ Œ„ Œ̃ «¯ Èœ  ⁄‡

‰À‚»Ú ÷Õ È
¨‰À À̇ ÃÓ»

  
Èœ̇ ŸÏ Ã„À ‚ Èœk   

      Æ‰À  À÷Ÿa   

בחוברתאהשנייהאפעילותאההבעהאקשורהאל"ברווזוןאהמכוער"א-אסיפוראשמופיעאבהמשכיםאבכלאפרקא

	תא מביעיםא התלמידיםא קטנה,א בקבוצהא 	וא בכיתהא והדיוןא המורהא לקרי	תא הה	זנהא 	חריא ופרק.א

התרשמותםאבמחברתא-אבציורא	ואבכתיבתאמיליםא/אמשפטיםא/אסיפור.א

מעזא ילדא כלא ל	א זהא בשלבא כיא ובהבנהא רבהא ברגישותא זוא פורמליתא ל	א לפעילותא יתייחסא המורהא

להתנסותאבכתיבהאחופשית,אולכןא	יןאלכפותא	ותהאעלאהתלמידים.אאזוהיאעבודתארשות,אותמידאתינתןא

לגיטימציהאלהבעהאעצמיתאבציוראובעבודותאיצירהא	חרות.אמשימהאמסוגאזהאמת	ימהאכשיעוריאביתא

וכעבודהאזוגיתא	ואבקבוצותאקטנות.

בכתבא הבעהא לפיתוחא והזדמנויותא דרכיםא מגווןא להםא מצפהא לכתוב,א מתחיליםא התלמידיםא כ	שרא

בחוברותאהשלישיתאוהרביעית,אבמרכזיאהלמידהאובכליםאהנוספיםאבמ	רזאהכיתתי.אבשלבאר	שוניאזהא

חשובאליצורא	ווירתאפתיחותאלרעיונותאהילדאולסגנוןאכתיבתו.אעלאהמורהאלתתאלכותבאהמתחילאיחסא

מקבלאותומך.אישאל	רגןאסביבהאלימודיתאהמציגהא	תאהכתיבהאהחופשיתאשלאהתלמידים;אסביבהא

עשירהאבגירוייםא	סתטיים,איוצרתאענייןאומגרהאסקרנותאורצוןאלהוסיףאידעאבתחומיםאשונים.

בחוברתאהרביעיתאהתלמידיםאמתנסים

בסוגותאשונותאשלאהבעהאחופשית:

-אאכתיבתאמתכוןא)עמ'א15-12(;

-אאתי	וראביתא)עמ'א27(;

-אאש	ילתאש	לותא)עמ'א50(;

-אאמילויאטופסא	ישיא)עמ'א67-66(;

-אאניסוחאמש	להא)עמ'א122(;

-אאהתכתבותאעםאהחבריםא)עמ'א145(;

-אאכתיבתאהזמנהא)עמ'א146(;

-אאכתיבתאברכותא)עמ'א147(.

145145

ָגאָיה ַהְיְקָרה!

ַמָזל טֹוב ּוְבָרכֹות ַחמֹות

!ְליֹום ַהֻהֶלֶדת ֶׁשְל

 ְמַאֶחֶלת ָל

ַהֲחֵבָרה ַהטֹוָבה ֶׁשָל

          
 

ָגאָיה ַהֲחמּוָדה!
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יש לעודד תלמידים להתנסות בסוגים שונים של כתיבה חופשית:

• כתיבה מעשיתא–אכתיבהאהמשרתתאצרכיםאיומיומיים:	

• הודעה,אהזמנה,אברכה,אתזכורתא)בסגנונותאהכתיבהאהמשתניםאעםאשינויאהנמעןא–אבניאמשפחה,א-

חבר,אמורה,אעיתוןאילדיםאוכו'(;

• הור	ותאלמשחקאילדיםא	ואלהפעלתאמכשיר,אמתכוןאלהכנתאמ	כל;-

• רשימתאקניותאבחנויותאשונותא	וארשימהאלקר	תאטיול,אתכנוןאסדראיוםא)בוקר,אערב,אשבת(.-

• כתיבה יצירתיתא-אאכתיבהאהמשמשתאלהבעתארגשות,אחוויותאורעיונות:	

• כתיבהאבעקבותאצפייהאבהצגהא	ואבסרט,אהקשבהאלסיפורא	ואקרי	תאספר;-

• הבעתאדעה,אכתיבתאמכתבא	ואדו-שיחאדמיוניאעםאדמותאכלשהי;-

• כתיבתאת	וראל	ירוע,אלבילוי,אלתמונהא	ואליצירתא	מנות;-

• חיבוראשירא	ואסיפור;-

• הבעתאחששות,אתקוות,אמש	לות.אא-

• כתיבה עיוניתא–אכתיבהאהמסייעתאבמטרותאהלימודאוב	רגוןאהידע:	

• ש	ילתאש	לותאעלאתמונה,אסיפורא	ואשיר;-

• תשובותאעלאש	לותאבהבנתאהנר	ה,אהנשמעא	ואהנקר	;-

• כתיבהא	ואהת	מהאשלאש	להאלתשובה;-

• כתיבהא	ואהת	מהאשלאכותרתאלתמונהא	ואלטקסט.א-

               שימוש חוזר בחוברת הראשונה – למטרות ההבעה בכתב

התכניםאהמגווניםאועושראהגירוייםאהוויזו	לייםאהופכיםא	תאהחוברתאהר	שונהאלכליאייחודיאביעילותוא

לתרגולאההבעה.אהתלמידים יחזרו אל החוברת לאחר רכישת ראשית הקריאה והכתיבה.

)העמודאהשלישיאביחידתאהלימוד(א ועמודיאהכתיבהא )העמודאהשניאביחידתאהלימוד(א עמודיאהתוכןא

יהווא	תאנקודתאהמוצ	אלהבעה:אהתלמידיםאיחברואמשפטיםאהמכיליםאמיליםאשיבחרו,אויכתבוא	ותם.א

כמואכןאינסחואבכתבא	תא"החידות"אהקשורותאלתי	וראהפריטא	ואלמקוםאהימצ	ו.אהמתקדמיםאיכתבוא

סיפוראלתמונה.
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הוראות לתלמידים
מצאו 12 אותיות המסתתרות בתמונה. 

כל אות נמצאת ליד דבר ששמו מתחיל בה (למשל: ּכ–ּכדור). עברו על  האות בצבע, הגו אותה ואמרו את המילה שעליה     £
רומזת האות (רשימת המילים נמצאת בעמודים 206–207).  

ספרו סיפור על המתרחש  בתמונה ועל משחקים שצפיתם בהם. תנו שם לסיפור.   £
79
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ענו על השאלות ומלאו בצבע את האותיות המתאימות:
מי מופיעות בטלוויזיה? (ו ו–ב)  £ מה עוׂשות ס ו ׂש? (יושבות בבית קפה.)   £

מי כותבת על הלוח? (ז)  £ מה עוָׂשה ׁש? (גולשת על פני השלג.)   £
מי יושבות ולומדות? (ּפ ו–פ)  £ מה עוָׂשה צ? (צופה בטלוויזיה.)   £

מי עולָה על סולם? (ּב)  £ מה עוָׂשה מ? (צופה בטלוויזיה.)   £
59

 ¯»tœÒŸ Â ‰À»Ó Ÿ̇

בתמונה דברים רבים ששמותיהם מתחילים באותיות שבטבלה. 
ִאמרו את המילים (לדוגמה: ׂש – שמלה, ֵׂשער, שפתיים, שקית) וסמנו · לכל דבר במקום המתאים בטבלה.  £

(רשימת המילים הנוספות נמצאת בעמודים 206–207.) אפשר גם לכתוב את האותיות במקומות המתאימים בטבלה.  
התבוננו בתמונה וספרו סיפור על המתרחש בה או על קניית בגדים במשפחתכם. תנו שם לסיפור.  £
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המתודיקה של טובה סופר לפיתוח ההבעה והבנת הנקרא באמצעות הבנת הנראה

העבודהאנעשיתאבעזרתאעמודיאהתוכן.אהמטרות:אלנווט את תהלכי הֶקֶלט, לפתח את האסטרטגיות 

של ארגון המידע ולעּבות את הֶּפֶלט.אמטרהארחוקתאטווחאהי	אלהקנות מודעות מטא-קוגניטיבית 

המשמעות  לבין  מילולית(א )רמהא הטקסטא של  המצומצמת  המשמעות  בין  ראשונית  להבחנה 

הרחבהא)רמותאפירושאויישום(.אמדדאמוחשיאלהבחנהאזואהו	אהימצ	ותאהמידעאבתמונהא	ואהעדרו.

עוברא משמעותהא שבפענוחא מ	חרא חזותיא כטקסט  נתפסתא התמונהא המוצעתא ההור	הא בדרךא

מטא-קוגניטיביים  דפוסים  שפיתח  תלמיד  הקור	.א שלא לזהא דומהא קוגניטיביא תהליךא המתבונןא

בעבודה מובנית על התוכן המצויר, יוכל ליישם את אותם הדפוסים כשיתמודד עם התוכן הכתוב.א

המכשוליםא כתוב:א טקסטא שלא לשונייםא ֵמרכיביםא ההבנהא תהליךא 	תא מבודדתא תמונהא "קרי	ת"א

ה	פשרייםאבטכניקתאהקרי	הא	ואבשליטהאלקסיקלית-תחביריתאבשפהאל	איבלמואכ	ןא	תאהגישהא

	לאהתוכן.אהנ	מראנכוןאהןאמבחינתאהיכולתאהביצועיתאהןאמבחינתאהמוטיבציהאשלא"קור	"אהתמונה.א

	יאלכךאמנמיכהאהשיטהא	תארףאהמוכנותאבהגדרתאקהלאהיעדאשלהאומ	פשרתא	תאמימושהאגםא

בקרבאהתלמידיםאש	ינםאשולטיםאבקרי	ה:אבגן,אבכיתותאהיסוד,אבחינוךאהמיוחדאובהור	האמות	מת.א

יתרוןאנוסףאהו	אפריסתאעושראהזדמנויותאלעבודהאבין-תחומית:אהמוריםאלהיסטוריה,אלתנ"ך,אלספרותא

לטיפוחא לתרוםא בבדא ובדא הפרקא שעלא המקצועיא לחומרא 	יורא לתלמידיהםא להגישא יוכלוא ו	חריםא

תהליכיאההבנהאוההבעה.

השיטהאמת	ימהאלעבודהאיחידניתאוקבוצתית.אההפעלה מתבצעת על-פי מערך מובנה של ארבעה 

שלבים: התפקוד הקוגניטיבי בכל שלב של עיבוד תוכן התמונה תואם במהותו את השלב המקביל 

בעיבוד תוכן הטקסט הכתוב:אאא

אאאאאא

               שלב א' – רמת מילים: התבוננות  בתמונה  לשם  איתור  הפרטיםאא-אהתלמידיםאאאאאמתבונניםא

בתמונהאו	ומריםאבלבא	תאהמיליםאלדבריםאשהםארו	יםא)מקבילאל	יתוראהפרטיםאבקרי	האר	שונה,א

לפניא	רגוןאהמידעאלשלםאהמשמעותי(;

שלב ב' – רמת עובדות: שאילת שאלות אינפורמטיביות  שתשובות  עליהן "נראות" בתמונהאא

)המסר הגלוי -  העובדות,אמקבילאלתפיסתאהמשמעותאהמילוליתאהעובדתיתאשלאהטקסטאהכתוב(–א

בתמונה:א מופיעהא התשובהא 	םא ובודקיםא התמונהא 	ודותא עלא הש	להא 	תא רושמיםא התלמידיםא

התשובהאאעלאש	להאאמסוגאאזהאאתהיהאאזההאעבוראכולם,אולכןא	יןאצורךאלכתובא	ותה;

אאאאאאא

שלב ג' – רמת דעות: שאילת שאלות  לגבי המשמעות הרחבה שהתשובות עליהן אינן בתמונה,א

אלהסקתאמסקנות,אא -אמקבילא – דעות, מסקנות,  היקשיםא )המסר הסמוי  אך משתמעות ממנהא

הבעתאאדעותאאוהתרשמויותאאברמותאאשלאאפירושאאויישום(אא-אאבשלבאזהאחשובאאל	פשראאלתלמידיםאא

לכתובאא	תאאהתשובות,אכדיאאלהתוודעאאלשוניאאהלגיטימיאביניהןאברמהאזואשלאהבנה;

שלב ד'– רמת סיפור: התוצר  הסופי  של  מערך הלימוד  הוא  בחירת  שם  לסיפור  וכתיבת 

סיפור על אודות התמונה )מקבילאלניסוחאאהנוש	אא	ואאלגילויאאהמסראאהעיקריאאשלאהטקסטא-אהקור	א

ממירא	תאהטקסטאהנקר	אאבטקסטאאה	וטונומיאשלואכדיאלהביעאא	תאאהבנתו(.אאהילדיםאיציעואשםא

לתמונה,אית	רוא	ותהא	ואיכתבואסיפוראלפיאהתמונה.

אא

שלושתאהשלביםאהר	שוניםאמסייעיםאלרכזא	תאתשומתאלבואשלאהמתבונןאבתמונה,אלמצותא	תא

מלו	אגירוייהאלעיבויאהמידעאשהושגאממנה,אלעבדא	תאהמידעאברמהארעיוניתאוכךאלהכיןא	ותואלקר	תא
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השלבאה	חרוןא-איצירתאהטקסטאה	ישיאשלא"קור	אהתמונה"אבתהליךאההבעה:א"ש	לותאשהתלמידא

חיבראישמשואלואמקדםא	רגוןארטוריאלכתיבתאסיפוראמתוךאהתמונה"א)טובהאסופר(.

המורהאי	פשראלתלמידיםאלקרו	א	תאחיבוריהםאלפניאתלמידיאהכיתהאולהציגא	ותםאבפינהאהמיועדתא

לתוצריאהכתיבה.

183
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הוראות לתלמידים
בתמונה מסתתרות 35 אותיות. 

כל אות מתחבאת ליד דבר ששמו מתחיל בצליל האות. ִמצאו כל אות ועברו עליה בעיפרון. ֲהגו את צליל האות   £
ואמרו את המילה (למשל מ – מדרכה) (רשימת המילים נמצאת בעמוד 206–207).  

ספרו סיפור על המתרחש  בתמונה: מי טועה בה? אילו כללי זהירות בכביש אתם מכירים?  £
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        א. החינוך הלשוני וטיפוח כישורי החשיבה
הבנת    .4
הנקרא  

הפיכתא הי	א מתחילא קור	א עבורא הנקר	"א "יצירתא הנקרא.א מונח  הנקרא  הבנת  המושג  בבסיס 
סימניםאגרפייםאלקולותאשלאדיבור.אבמיליםא	חרות,אהנקר	אנוצראב	מצעותאתרגוםאהשפהאהכתובהא

)הנרכשת(אלשפהאהדבורהא)המוכרתאמידעאקודם(.א

קורא בר-אוריין מבין
את מטרת הקריאה

ובקיא בדרכים להשגתה 
בכל סוג של טקסט.

רמת חשיבהכשירות לשוניתידע עולם

מעבד פונטי:
דיוק ואוטומציה 

בפענוח פונטי

מעבד אורתוגרפי:
יכולת זיהוי

צורנים ומילים

אסטרטגיות 
עבודה עם טקסט

ה נ ק ר א

ה ב נ ת   ה נ ק ר א
ידיעת

סימני פיסוק

הבנת הנקראאמתרחשת אחרי שנרכשה מיומנות הקריאה )דהיינו היכולת "ליצור את הנקרא"(. 
הבנתאהנקר	אתלויהאגםאבידיעתאהשפהאובידעאהעולם,אברמתאהחשיבהאשלאהקור	אוביכולתאלהיעזרא

בסימניםאתחביריים.אבעקבותאניסיוןאהעבודהאעםאהטקסטאמתפתחתאגישהא	ורייניתאיעילה.א

              העשרה לשונית והרחבת ידע העולם 
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

לתכניתא שמקנה  הוא  הלשוני  החינוך  מטרות  עם  הקריאה  להקניית  יעקב  בת  שיטת  שילוב 
הקרי	הא בלימודא ושטףא דיוקא להשגתא מתפשרתא בלתיא חתירהא ייחודיותה:א 	תא בהגה"א "תופסיםא
המדורגאובהאבעתאחשיפתאהתלמידיםאלהעשרהאלשוניתאולנוש	יםאמגווניםאהמרחיביםאידעאהעולם.א

	חדאהמכשוליםאהמרכזייםאבדרךאלהבנתאהנקר	אהו	אדלותאלשונית.אלכןאהושםאדגשאבהעשרתא
	וצראהמילים.אהמשימות של ׁשיום התמונות ושל פענוח האותיות עשויות להיות קשורות זו בזו, 

כך שנוצרת הפריה הדדית בין השניים.אלדוגמה:א

1.אה	ותאׁש,אהמוכרתאלתלמיד,אמרמזתאעלאהמילהאׁשובך,אהמוכרתאפחותא-

                	ותאאאאאאאעיצוראאאאאאאאאאמילהאל	אמוכרתאאאאאאאאא

אׁשובך /sh/אא אאאאאאאאאאאאאאא-אאאהפענוח  מסייע  לׁשיום:אאאאׁשא

הקניית קריאה
וטיפוח כשירות לשונית   

מפרים זה את זה
במהלך הלימוד.
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2.אהמילהאׂשמלה, המוכרתאלתלמיד,אתומכתאבזכירתאה	ותאׂשאהחדשהאעבורוא-

אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא	ותאאאאאאאעיצוראאאאאאאאמילהאמוכרתא
אׂשמלה    /s/א אאאאאאאאאאאא-אאאהׁשיום  מסייע  לפענוח:אאאאׂשא

	ותא לביןא מילהא המייצגתא תמונהא ביןא הקשרא להפנמתא עמדיםא 35א מיועדיםא הר	שונהא בחוברתא אאאאאאאאאאאאאאא
המייצגתאעיצוראפותחאבמילהא)בעמודיםא	להאהתלמידאנחשףאל	וצראמילוליאעשיר:אכ-400אמילים,אא
ולנוחיותואשלאהמלמדאנמצ	אבסוףאהחוברתאמילוןאהמיליםאהמסתתרותא	חריאהתמונות(.אלרובא	להא
ביחידתא השניא החלקא וסיפור"–א "תמונהא המשותפתא הכותרתא תחתא המופיעיםא התוכןא עמודיא הםא
ההור	האהקבועהאשלאכלא	ותאו	ות.אההקשראשלאתמונהאשלמהאמסייעאלתלמידאלקלוטא	תאהפרטיםא

החדשיםאעבורואולהפנימם.

הרחבתא	וצר מיליםאנמשכתאגםאבעמודיםאהשלישי,אהחמישיאוהשישי,אהמיועדיםאלכתיבתאה	ותיות:א
מופיעות כ	ןאדמויותאנפרדותאוהמיליםאהכתובותאבהת	םא–אמעלא300אפריטיםאסה"כ. מילון חזותי 
	וא הכיתהא להפעלתא הצעותא כמהא להלןא השפה.א בתחוםא מגוונתא עבודהא מ	פשרא זהא מעיןא ענףא

הקבוצה:

חידות:אהמורהאמגדירא	תא	חדאהפריטיםאבעמ'א)ציפוראבעלתאזנבאגדולאויפה(;אהתלמידיםאמנחשיםא
	תאהמילהא)טווס(.אהתלמידיםאילמדואמיליםאחדשותאובהדרגהאגםאיגדירוא	ותןא–אינסחוא	תאהחידותא

בעצמם.

יחיד/רבים: לפיאסדראהישיבהאשלאהתלמידיםא–אתלמידאמשייםאתמונה,אוהב	א	חריוא	ומרא	תאצורתא
הרביםאשלאהמילה.אממשיכיםאכךאלגביאכלאהמיליםאבעמוד.

תואר:אתלמידאמשייםאתמונה,אהב	אבתורא	ומראצירוףאשלאמילהאזואעםאתו	ראמת	יםאא-אאטלפוןאחדש,א
טלוויזיהאיקרה,אטילאמהיר,אטרקטורא	דום...אל	אחוזריםאעלא	ותואהתו	ר!אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אאאאאאאאאאאאאאא
פועל: כנ"לאעםאפועלאבהת	םאלמילהא)מהאעשה?א	ו:אמהאקרהאלו?(א–אטלפוןאצלצל,אטלוויזיהא א א

התקלקלה,אטילאטס,אטרקטורארעש...אשימושאבזמןאעבראיעזוראלהבדילא	תאהמשימהאבסעיףאזהא
מהמשימהאהעוסקתאבתו	ר.

אא
                משפט: חיבוראמשפטאשיכלולא	תאהמילה.א

החוברותא ב	רבעא מגוונותא מהפעלותא לבדא
	מצעיםא המורהא לרשותא עומדיםא לתלמיד,א
השיטתית  העבודה  כיתתי.א במ	רזא רביםא
והעקבית בהעשרת מילון התלמיד לא צריכה 
מיליםא לקרוא  שיוכל  לרגע  עד  להידחות 
הלשוןא לפיתוחא הדידקטייםא הכליםא מגווןא –א
לקר	תא תלמידיוא 	תא להכיןא למורהא י	פשרא
הקרי	ה.א הקנייתא עםא בבדא בדא הנקר	א הבנתא
גדלהא הדידקטיותא ה	פשרויותא שקשתא מובןא
ככלאשהילדיםאמתקדמים,אובעיקראכ	שראהםא

מגיעיםאלר	שיתאהקרי	ה.

135

øÛ«˜Ã‰ ÔÀÎÈÕ‰ ∫¯»tœÒŸ Â ‰À»Ó Ÿ̇

הוראות לתלמידים
מצאו 34 אותיות המסתתרות בתמונה. 

כל אות נמצאת ליד דבר ששמו מתחיל בה (למשל: ד – דקלים). עברו על  האות בצבע או בעיפרון, הגו אותה ואמרו את   £
רומזת האות (רשימת המילים נמצאת בעמודים 206–207). המילה שעליה    

ספרו סיפור על המתרחש בתמונה ועל הביקור שלכם ּבַָספִָרי. תנו שם לסיפור.  £
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ÌÈœÏ œÓ ÌÈœ· Ÿ̇ «ÎŸ Â ÌÈœ‡ Ÿ̄ «˜

·Õ‡Ÿ Ê
Ÿ Ê

·Õ‡

ÊÀ Â Ã‡
Ã‡

ÊÀ Â

ÏÈœ ΔÙ

·›„ ·›„

ÏÀÚ»÷
»÷

ÏÀÚ

¯ ÕÓÀ
À 

¯ ÕÓ

ÏÀ È Ã‡
Ã‡

ÏÀ È

ÏÈœ ΔÙ

הוראות לתלמידים
ִקראו את המילים – בצורה מצרפת ובשלמותן – והעתיקו אותן תחת תמונות מתאימות.  £

ִקראו את המילים שכתבתם וִבדקו אם העתקתם אותן ללא שגיאה.  £
ִחשבו: לאיזו קבוצה שייכות כל המילים המופיעות בעמוד זה? (חיות בר)  £

דוגמ	ות:א
א

פירוקא מתרגליםא ילדיםא השלישיתא בחוברתא
והרכבהאבקרי	תאמילים.אלצדאקרי	תאהמיליםא
הםא המת	ימה,א התמונהא תחתא והעתקתןא
שםא מצי	תא -א לשוניתא בהכללהא מתנסיםא
לקבוצתאעצמיםאבעליאמכנהאמשותף:אחיותאבר,א

עזריאלימודאוכיו"ב;אסה"כאמעלא20אקטגוריות.

בנוש	א לימודא יחידתא ישא הרביעיתא בחוברתא
"שיוםאהקולותאשמשמיעיםאבעליאחייםאשונים"א
101-97(.א עמ'א משמיעים?א הםא קולא )	יזהא
משימותא מילויא בזוגות:א מתבצעתא העבודהא
דףא )מצורףא משחקא דרךא ותרגולא בחוברתא

כרטיסיםאלמשחק(.

xָיו:א בעמ'א82אבחוברתאאהרביעיתאאהתלמידיםאמתרגליםא	תאקרי	תאהמיליםאהמסתיימותאבצורןא
לפניו,א	חריו,אמתחתיו,אעליו,אאמעליוא–אאובדאאבבדאאמרחיביםאא	תאא	וצראהמיליםאאשלהםאבמיליותא

היחסאהללו.

הבנתאהנקר	אמושתתת,אביןאהש	ר,אעלאידעאהעולםאשלאהקור	.אלכןאהתכניתאחושפתא	תאהתלמידיםא
לתחומיאידעאשוניםאולעובדותאחייםארבות:אצבעים,א	יבריאגוף,אבגדים,אסדראיום,אימותאהשבוע,אעונותא
הילדיםא והטקסטיםא התמונותא ב	מצעותא וכו'.א מקצועותא חגים,א בילוי,א טבע,א חיים,א בעליא השנה,א
	וכלא ניקיון,א רבים:אמשפחה,א בנוש	יםא חינוךאלערכיםאחשוביםא ומקבליםא מרחיביםא	תאה	ופקיםא
ברי	,אעצמ	ותאו	חריות,אחברות,אעזרהאלזולת,אזהירותאבדרכיםאועוד.אהמורהאישקולאב	ילואמהנוש	יםא

ל	איסתפקאבעבודהאפרטניתאבחוברת,א	ל	אירחיבאלכללאשיחהאבכיתהא	ואבקבוצהאקטנה.
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               טיפוח כישורי חשיבה

המד"לאנחתםאבציטוטאמבתאיעקב:  "תפקידאהמורהאללמדא	תאהתלמידאללמוד." כלומר, הבניית 
הלומד העצמאי הי	אמטרתאעלאשלאתהליךאהלמידהאבכללאושלאהקנייתאהקרי	האבפרט.אומהאמונחא

בבסיסאכושראהלמידהא	םאל	איכולתאהחשיבהאהמפותחת!א

טיפוחאשיטתיאשלאכישוריאהחשיבהאהו	אחלקא	ינטגרליאשלאהתכניתא"תופסיםאבהגה".אלבאלבהאשלא
השיטהאהו	אהכוונהאלפתחאמודעות מטא-קוגניטיבית של הלומד למטרת הלימודאויכולת להעריך 

את הישגיו לקראתה.אכוונהאזואמתממשתאבכלא	חדאמשלביאתהליךאהלמידה:

מאפיינים מרכזיים של תהליך הלמידה

א1 לתכניתאמבנהאמודולרי:אכלאחוברתאמיועדתאלנוש	א	חדא.
שמוקנהאבהאעדאתומוא)חוברתא1א–אה	ותיות,אחוברתא2א–אסימניא
הניקוד...(;אכךאגםאכלאפרקאבחוברתא)חמישהאפרקיםאבחוברתא

הר	שונה(אוכלאיחידתאההור	האשבתוךאהפרקא)מבנהאקבועאשלא
היחידהאללימודא	ות(.א)מד"ל:אעמ'א6-3,א7,א15,א23-22(

א2 התהליךאמהווהאפירמידהאשלאמטרותאמדורגות:אהמיומנויותא.
נרכשותאנדבךאעלאנדבךא–אמעבראלשלבאהב	אמותנהאבהישגא

יציבאבשלבאהקודם.א)מד"ל:אעמ'א6-3,א25(

א3 דפיאבקרהאעצמיתאומבחניםאהמשולביםאבחוברתאהתלמיד,א.
מוָבניםאלואומלוויםא	תאהלמידהאבכלאשלביה:אהתלמידאל	ארקא
נבחןאבסיוםאהפרקא	ואהחוברת,א	ל	אגםאמסמןא	תאמהאשלמדא
בדףאבקרהא	ישיא)חוברתא1:א"שעראה	ותיות"אבסוףאהחוברת,א
"מהאלמדתי?"אבסוףאהפרקים(.א)מד"ל:אעמ'א9,א12,א16,א19,א22-21(

א4 עבודהאבזוגותא–אלימודאעמיתיםאובקרהאהדדית:אהתלמידאבודקא.
	תאהביצועא	וא	תאהידעאשלאחבר/האוכותבא	תאשמואבחוברתא

שלאהנבדקא)חוברתא1,א"חתימתאהחבר"(.א)מד"ל:אעמ'א9,א24(

א5 לימודאדרךאתפיסתאהמהויותא-אהבנתאהמושגיםאהמרכזייםא.
שעומדיםאעלאהפרק:אעיצור,אתנועה,אצירוף,אמילה,אמשפט,א

סימניאפיסוק...א)מד"ל:אעמ'א8,א18-17,א23-22,א28-26,א42-41,א...(

כישורי חשיבה ומיומנויות למידה

    - מודעותאמט	-קוגניטיביתאא
אאאאאאלמטרתאהלמידהא

-אכושראבקרהאוהערכהאעצמית

-אהבנתאהמבנהא)שלםאומרכיביו(א

- הבנתאהתהליכיםא)	רגוןאוסדר(

-אהבחנהאביןאידעאלחוסראידע
אאוביןאהבנהאלחוסראהבנה

-אתפיסתאהעיקרא

- ש	יפהאלדיוקאוהבחנהאא
אאבפרטים

- 	חריותאלסיוםאהתהליך
א

-אהמשגהאוהכללה

-אהבחנהאביןאהגדרהאלדוגמה

- יכולתאהפשטה
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  פריסה חלקית של הקניית מיומנויות חשיבה  בחוברות "תופסים בהגה" 
                

חוברת 4 חוברת 3 חוברת 2 חוברת 1 דרכי חשיבה

23,א49,א69,א87-
88,א100,א108

7,א8,א11,א14,א19,
34,א110,א124-

126

8,א12,א...א64,א33,א
55,א69,א73-72אאא

עמ'א8,א12,...א126,
37,א61,א85,א113,א133,

135-134

מודעות למטרת 
הלימוד, בקרה 
והערכה עצמית

26-24,א42-39,
75-74,א96-91,

,127-126

דףאמספר:א9,א13,א
65...

9,א13,א17,...א127  הבחנה בין עיקר
לטפל, רעיון מרכזי

13-12,א89-85,
103-102,א108

,18 9,א13,א...65,
15-14,א41-40,א

59-58א

א,א15,א19,א25,אא29,א11,32
...129,א77

 דיוק ואחריות,
הבחנה בפרטים

23-22 20,א22,א24,א26,א28,א
30,א32,א36-35,א37,

89-38

71-70,א
66,א68

,א24,א28,א...10 פירוק והרכבה
)אנליזה-סינתזה(,

הבנת המבנה
)השלם וחלקיו(

67א 89-39א)	י-זוגי(א 117 הכללה )קטגוריות(

67-66,א103-102,
108

89-39א)	י-זוגי(א 67-66א 117א מיון וסיווג

27,א32,א52,א73,
89-85,א96-91,

107-104,א108-
109,א128

15;א88-38א)זוגי(;א
91,א95,א99,א103,א

107;א108,א111,א116,א
117

53-52א 35,א39,א43,א59,א83,א111,א
131,א109,א119א

התאמות

10-11,א81,א52,א73,א81,א
108

13;א88-38א)זוגי( 32,א54,א68,א

 67-66

14,א15,א19,א32,א34,א44,א
45,א58,א92,א93,א110,א

120,א130

דומה ושונה

19-18,א69-68,א77,א102,א
103-,110א111,א112,א

121-120

105 31-33,א37-36א ,א57,א67,א71,א81,א3399 מציאות ודמיון, 
יצירתיות 

7,א10-11,א15-14,א
26-24,א35-34,א38-36,א

42-39,א58-
60,א65-61,א69-68,א-73

71,א75-74,א77-א78,א79,א
84-82,א91-

96,א111,א115-א117,א-120
119,א127-126,

132-129

93,א97,א101,א105,א
109

9,א13,א...65:
תוכןאהסיפור

א,א55,א73,א87,א91,א31115 הבנת דבר מתוך 
דבר, הסקת 

מסקנות, הומור 

8,א17-16,א21,א28,א33-32,א
-43

46,א50,א65-61,
84-82,א110

112,א117,א118א-119,א
121-120אא

פענוחא
סימניאהניקוד

127,אפענוחאה	ותיותא כללים



62

10-11,א65-61,
75-74,א96-91,
111,א117-115,

132-129

123-122 9,א13,א...65:
תוכןאהסיפור

א103 היגיון והנמקה, סיבה 
ותוצאה

29,א60-58,א74-
75,א96-91

מטרה ואמצעי 

20-אמשפט,אסימניא
הפיסוק,א77-76:אפירושא

המילה,א100-א101:א
שמותאה	ותיות,א99-97:א
סדראה	"ב,א108-א109:א

שמותאסימניאאהניקוד,
קמץאקטן,א114-אעונותא

השנה,א123-אימותא
השבוע,א132-129:אחבר

צירוף,א	ותאסופית ל	ורךאכלא
החוברת:אתנועה,א

סימןאהניקוד

ל	ורךאכלאהחוברת:א
עיצור,א	ות

המשגה

70 21,א23,א25,א27,א29,א
31,א33

11-10,א19-18,א
23-22,א49-48א

אאא18,א69,א105 תפיסת מרחב, 
הבחנה חזותית 

42,א79-78,א110,
114,א125,א136

27-26,א37-36א 51,א89,א101א בחירה ויזמה

42-39,א49-47,א51-
53,א65-61,א75-74,א-79

78,א81-80,א82א-84,א111,א
117-115,א127-126,א

132-129,א137

123-122 9,א13,א...65:
תוכןאהסיפור

103,א107א ערכים, עיצוב 
התנהגות

10-11 21,א23,א25,א27,א29,א
31,א33,א113,א115א

45-44,19-18,אא
63-62א

103 פתרון בעיה

23-22,א95,א99-97,
א103-102,א114,

137

,16 ,68-66
מבנהאהחוברת

מבנהאהחוברת ארגון וסדר

111,א117,א121 92,א93,א96,א97,א100,א
101,א104,א105,א109;א

111א

המחשה

19,א31-30,א36א-38,א114,א
121-120,א124-

125

התבוננות 

53,א57א,א60-58 8,א12,...א126;
10,א14,...א66

35,א59,א83,א111,א131 אסוציאציות, 
תומכי זיכרון 
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         ב. תכנית מדורגת לטיפוח הבנת הנקרא

הבנת    .4
הנקרא  

              הבנת ה"טקסט הציורי" כהכנה להבנת הטקסט הכתוב

כמתו	ראלעיל,אהחוברתאהר	שונהאמציעהאמבחראנוש	יםאעשיראלמדרשאתמונה.אמ	חראשהתלמידיםא
	ינםאקור	יםאבשלבאלימודאזה,אישתמשאהמורהאבתמונהאכטקסט ציוריאהמעביראמידעאגלויאומסראסמויא
כ	חת.א"התמונהאמהווהאעבוראהתלמידאמפהאחזותית-רעיונית,אוכדיאלהפיקאממנהאמשמעותאעוברא
התלמידאתהליךאקוגניטיביאמובנה.אבמדרשאהתמונהאעובראהמתבונןאתהליךאשלאפענוחאהפרטים,אדרךא
)טובהאסופר(.א והסמויות"א הגלויות,אהנרמזות,אהמשתמעותא ועדאלהפקתאהמשמעויותא הבנתאהתוכןא
דרךאמדרשאהתמונהאהמודרךאמתבססותאלר	שונהא	סטרטגיותאהעבודהאעםאהטקסט:אתלמיד אשר 
אותם  את  ליישם  יוכל  המצויר,  התוכן  על  מובנית  בעבודה  מטא-קוגניטיביים  דפוסים  הפנים 
הדפוסים בהתמודדותו עם התוכן הכתובא)ר	הא	תאההדרכהאהמפורטתאעלאהשיטהאהמומלצתאשלא

טובהאסופראבפרקאהקודםא3-ג(.א

המשימותאבחוברתאמובילותא	תאהתלמידאלאינטראקציה תקשורתית פעילה עם תוכן התמונה:אהו	א
נדרשאלׁשייםא	תאהפריטיםאשה	ותיותאמצויותאלידםא)	יתוראפרטיאהתמונה(אולספראעל-פיאהבנתוא	תא
סיפורואעלא	ודותאהתמונהא)תפיסתאהשלם(.אעבודהאזואמגייסתאמעורבותארגשיתאוקוגניטיביתאבתוכןא
ה"נקר	"אומ	מנתא	תא"קור	"אהתמונהאבמפגשאעםאמערךאמידעאמורכב.אבעבודת העמיתיםאינמקו 
התלמידים את בחירתם לגבי שם התמונה:אכךאיפעילוא	תאחשיבתםאויציגואלפניאחבריהםאפירושא

חלופיאל	ותואטקסט חזותי.

הבנת מילים מבודדות מֶהְקֵשר

במונחאקריאה טכניתאמתכווניםאלבנייתאהנקר	א	שראמהווהאתנ	יאהכרחי,א	ךאל	אמספיקאלהבנתא
הנקר	.אקורא מתחיל עסוק ביצירת הנקרא -  בפענוח, בתרגום מְּכתב לדיבור.אהו	אמשקיעאבכךא

	תאכלאתשומתאלבואולעתים תופס את הקריאה הטכנית כיעד מרכזי, והאמצעי הופך  למטרה.

תפיסהאר	שוניתאזואעלולהאלהפוךאלדפוסאקבועא
שלאהקור	אולשבשא	תאתהליכיאהבנתו.אהדברא
עלולאלקרותאכ	שראנדרשתאמהקור	אהמתחילא
קרי	תאמשפטיםא	רוכיםאו	ףאקטעיםאשלמים,א
עודאלפניאשהושגהאקרי	הא	וטומטית,אמהירהא
מספיקא ומפנהא בנקלא המתבצעתא ושוטפתא

קשבאלהבנתאהנקר	.א

בהבנת  הדירוג  בהגה"  "תופסים  בתכנית 
מֶהְקֵשר.א מבודדת  במילה  מתחיל  הנקרא 
מיועדתא ככולהא רובהא השלישיתא החוברתא
לקורא  בודדות.א מיליםא שלא ולהבנהא לקרי	הא
הצעיר משימה כפולה: פענוח מדויק ותפיסת 
	מנםא המילהא משמעותא המילה.א פירוש 
התלמידא עלא 	ךא ה	יור,א ידיא עלא מומחשתא
מוטלתאהמשימהאלהת	יםא	תאהתמונהאלמילה.

א

הבנת השפה מבוססת 
על המילון האישי של 

המאזין / הקורא, כלומר
על מספר המילים 

ללא ֶהְקֵשר שהוא מבין.

103

ÌÈœÏ œÓ ÌÈœ· Ÿ̇ «ÎŸ Â ÌÈœ‡ Ÿ̄ «˜

Ìœ È ÃÓÌœ È Ã̇ Ÿ÷Ì»˜ ŸÓ ‹̃Ì Œ÷Œ‚

ÌÀÙ À◊ÌÈœÏ À„Ÿ ÃÒÌœ È ÃÙÀ‚ ÃÓÌœ ÈÃÏ ⁄ÚÃ

2
הוראות לתלמידים

ִקראו את המילים המופיעות בראש העמוד.  £
ּכִתבו מתחת לכל תמונה את המילה המתאימה.  £

ִקראו את המילים שּכְתבתם וִבדקו אם העתקתם אותן ללא שגיאות.  £
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לנקבהא זכרא ביןא כמוא תפקודיותא הבחנות  ולחדדא לזמןא במטרהא בקפידה,א נשקלהא המללא בחירתא
)מצלצל/מצלצלת(אוביןאיחידאלרביםא)	כל/	כלו(אוהבחנות סמנטיות:אתינוק,אילד,אנער,אבחור,אאגבר,אא
קשישא	ואשקית,אסל,א	רנק,אתיק,אילקוט,אתרמיל.אכפיאשניתןאלר	ותאמהדוגמהאה	חרונה,אבעבודהא
עםאמיליםאבודדותאמנוצלתאההזדמנותאלפתחאגםא	תאההכללה הלשוניתאולהקנותא	תאהמושגא"שםא

קבוצה"א)קטגוריה(אלפריטיםאבעליאמכנהאמשותף.

בתאיעקבאהציעהאתרגילאזמיןאומהנה,אהמהווהאגםאפתרוןאלחוסראתשומתאלבא	ואלהיפר-	קטיביות:א
בחצר.א במסדרון,א בכיתה,א -א כלשהוא בחללא המתבצעא ליחידא משחקא זהוא דבר!"א ומצ	א מילהא "קר	א
תלמידאמקבלאכרטיסיםאשעליהםאמיליםאבודדות,אועליואלקרו	אכלאמילהאולגעתאבחפץא	ואלהצביעאעלא
הדבראשהי	אמסמלת.אהפעילותאמת	ימהאכמשחקאלביתאעבוראהתלמידאשזקוקאלתגבור:אל	אנדרשתא
יוכלאלהסתייעאבבניאמשפחתו.אלמשחקאפשוטאזהאמטרהא והילדא מיומנותאמקצועיתאמצדאהמלמד,א

חשובה:אלחנךא	תאהתלמידאלחפשאפירושאלמיליםאשקר	.אא

חשיפת הקורא המתחיל
לעומס יתר בקריאה

פוגעת בהבניית 
הדפוסים הנכונים

בהבנת הנקרא.

 אות וסימן ניקוד הם
 יסודות הקריאה.

 בדומה לכך 
 מילה היא אבן היסוד

  של הבנת הנקרא.

כוחו שלאהטקסט המפעיל

טקסט מפעילאהו	אטקסטאשלאהור	ותאוהערכותא	ישיות.אמטרתואלגרוםאלביצועאפעולהא	ואלבחירה,א
ולכןאהו	אמחנך להבנהאמעצםאמהותו.אבחוברותאהשלישיתאוהרביעיתאמודגםאשימושאמגווןאב	מצעיא
יעילאזה.אבנוסףאליתרונותיואהמוזכרים,אהטקסטאהמפעילאפונהאישירותאלקור	אולכןאמ	פשראלהציעא
הבחנותאִמְגָּדִריֹות:אַצְּיִרי ֶאת ַעְצֵמְך!א/אַצֵּיר ֶאת ַעְצְמָך!אעלאהקור	א	ואהקור	תאלבחוראבהיגדאהתו	םא

	תאמינם.אמשימהאזואתורמתאלדיוקאבקרי	האובהבנהאגםאיחד.
א

הבנהאהי	אחוויה,אוישאל	פשראלחוויהאזואמרחבאוזמן.אחשוב לדרג את מורכבות הטקסט ואת העומס 
הכמותי והתוכני שהוא יוצר.אלהלןאהדוגמ	ותאלדירוגאבטקסט מפעילאאהמבקשאמהתלמידאלהעריךא

	תאטיבאעבודתואבעמ':

חוברתא3אאאאאאאאא
עמ'א50אאאאאאאאא	ניאיודע.אא/אא	ניאיודעת.א

חוברתא3אעמ'א158
קר	תיאבעזרתאהמורה. -א

קר	תיאלל	אעזרתאהמורה -א
________________________________

טעיתיאלפעמים. -א
טעיתיאהרבה. -א

ל	אטעיתיא	פילואפעםא	חת. -א

חוברתא3אא
עמ'א52אאאאאאאאא	ניאלומד.א/א	ניאלומדת.א

לעתיםאקרובותאהחוברתא"פונה"אלתלמידאבש	להאומבקשתאממנואלענותאלה:

חוברתא4אאעמ'א35אאאאא
כןא/אל	 אה	םארשמָתאנקודהאבסוףאמשפט?א
כןא/אל	 אה	םארשמְתאנקודהאבסוףאמשפט?א

חוברתא4אאעמ'א50א
בודקים:אה	םארשמתיאסימןאש	להא

בסוףאהש	לה?אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאכןא/אל	

"דו-שיח"אמעיןאזהאעםאהכתובא-אלצדאהתרגולאבקרי	האובהבנהא–אמרגילא	תאהתלמידאלעבודהא
עצמ	יתאבחוברתאומפתחאכושראבקרהאו	חריותא	ישיתאבלמידה.

ֶׁשּמֹוִריםאלצייר.אגםאכ	ןאנשמראהדירוג:א יותרא בחוברותאמופיעיםאגםאאטקסטיםאמפעיליםאמורכביםא
החלאמציוראלמילהא	חתא	ואלהיגדאקצרא)עמ'א110,א122,א128אבחוברתאהשלישית(אוכלהאבשיראשלםא
שכלא	חתאמשורותיואהי	אהור	האלציורא)"ציירתיאליצן",א"ציירתיאמתנות",א"	יךאמצייריםאעץ"א)חוברתא

לקרוא     
              

להבין     
              

לבצע   

דרך להבנת הטקסט 
השלם היא קריאה

מבוקרת של המשפטים
המרכיבים אותו.
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שלישית,אעמ'א111,א117,א129(,א"נ	אלהכיר!"א)חוברתארביעית,אעמ'א131-130(אאועוד.

למעשה,אכל הוראה כתובה היא טקסט מפעיל,אולכןאחשוב במיוחד ללמד את התלמידים לקרוא 
ולהבין את ההוראות באופן עצמאי.אבעבודהאעםאכיתהא	ואבקבוצותאקטנותאיזמיןאהמורהא	תא	חדא
התלמידיםאלקרו	אבקולאהור	האמהחוברתאולהסביראמהאהו	אהביןא–אכיצדאישאלבצעא	תאהמשימהא
	תא ולהסבירא ההור	הא 	ותהא 	תא לקרו	א א ילדא לעודא לתתא מומלץא ויוסיפו.א יתקנוא חבריוא שבעמ'?א
וישא ולהבין הוראות היא מיומנות מרכזית בהבניית הלומד העצמאי,א יכולת לקרוא  בה.א הנדרשא

להתחילאלהקנותא	ותהאבכיתהא	'.

בתכניתא"תופסיםאבהגה"אהתלמיד לומד להבין את ההוראות בשיטתיות ובהדרגהא-אתהליךאהמתחילא
הרבהאלפניארכישתאהקרי	ה.אמר	שיתאהדרךאמופיעיםא"סימניאהדרך"אבכלאעמודאבחוברתאא-א	להא
סמליםאמוסכמיםאשהתלמידיםאלומדיםאמהראמ	ודאובעזרתםאמצליחיםאלמל	אמשימותארבותאלל	א
6,א11,א32אבחוברתאהר	שונה(.אקרי	תאהסמליםאהמוסכמיםאהו	אכליא )לדוגמה,אעמ'א עזרתאהמורהא

חשובאבחינוךאל	וריינות.א

בחוברתאהשלישיתאמופיעותאהור	ותאכתובותאלתלמידים,א	ךאבשלבאזהאהןאמ	ודאקצרותאופשוטות,א
ובתחתיתאהעמודאמופיעותאהנחיותאמפורטותאיותראלמורה. שטף וביטחון בקריאה הולכים ומתעצמים 
מעמוד לעמוד, ובמקביל ההוראות נעשות מורכבות וארוכות יותר.אכךאנרכשתאבהדרגהאהמיומנותא

שלאביצועאהור	ותאכתובותאב	ופןאעצמ	י.

הור	ותאבחוברתאהרביעית: הור	ותאבחוברתאהשלישית:א

השלימו את החרוזים בעזרת מחסן המילים. כתבו חרוז למילה. 

בחרו מילה מתאימה מתוך הסוגריים והשלימו את החסר.                                 השלימו משפטים. 

הבנת הוראות כתובות 
היא הבסיס לעבודה 
עצמאית של תלמיד.

32

ְּבִמָלה                                                                  

הוראות לתלמידים
ִעברו בעיפרון על האותיות הלבנות והגו את צליל האות;  £

כתבו את האותיות והקיפו את האות המוצלחת ביותר בשורה.  
הסתכלו בתמונה: ִאמרו מילה והגו את הצליל הפותח (העיצור מ);   £

      ִעברו בעיפרון על האות הלבנה והשלימו את האות החסרה במילה הכתובה מתחתיה. 

שון
פרק רא

Ò«ËÀÓ‰ÀËœÓËÃÁ ÃÓ

Ò«ËÀ‰ÀËœËÃÁÃ

11

הוראות לתלמידים
ִמצאו וִצבעו שבע אותיות  ּב המסתתרות בציור והגו את צליליהן. רמז: האותיות מתחבאות בדברים ששמם מתחיל    £

ב–ּב (בית, בלון, ברז, בובה, ברבור, בֵרכה).  
ִאמרו את שמות הדברים שמסתתרת בהם  ּב. מה משותף לכולם?  £

ספרו סיפור על המתרחש בתמונה ותנו לה שם.  £

¯»tœÒŸ Â ‰À»Ó Ÿ̇

11 6

סימני דרך 
בודקים ומחפשים אותיות.  

הוגים צלילים או קוראים מילים.   

עוברים באצבע בכיוון הנכון.  

צובעים, מסמנים או מדגישים בצבע.  

כותבים בעיפרון.  

 

חתימת החבר או החברה: מבקשים מהם לבדוק אם המשימות בוצעו כהלכה.  
אם אכן כך, יכתוב הבודק את שמו במסגרת.  

 

שער האותיות: עוברים לעמוד 196 ופועלים על-פי ההוראות ב"שער האותיות".  

גוזרים ומדביקים.  

Í
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המשפט, סימני הפיסוק וַהְנָּגַנת הקריאה

לפני הקניית "הנקודה בסוף המשפט" יש ללמד מהו משפט.אבחוברתאהרביעיתאהמשפטאמוגדרא
רצףא ביןא כ"מיליםאקשורותאשמספרות".אהתלמידיםאתופסיםא	תאמהותאהמושגאבעזרתאההשוו	הא
סתמיאשלאמיליםא)רכבת,אעץ,אילקוט,אמיטה(אלביןאהמשפטא)הילדהאמכניסהאקלמראלילקוט.(אכ	ןאוכ	ןא
	רבעאמילים,א	ךאההבדלא	ינואכמותי,א	ל	א	יכותי;או	יכותאמיוחדתאזואמומחשתאלילדיםאבפעילותא

בעמ'א31-30.א

בלימודא לרובא מסתפקיםא זהא בנוש	א המשפט.א בסוף  הנקודה  עם  היכרות  נערכתא 41-40א בעמ'א אאאאאאאאאאאאא
העצירהאבנקודהאבסוףאהמשפט.א	ולםאזהוארקא	מצעיאטכניאלהשגתאמטרה.אאעלאהתלמידאללמודא

שניאדברים חשוביםאבנוש	:א
א

-אאהקור	אעוצר בנקודהאבסוףאמשפט; א
-אאהקור	אעוצראבנקודה כדי לבדוק אם הבין את המשפט. א

אאאאאאאאאאאאאאא
תובנהאזואהי	אהבסיסאלפיתוחאבקרהאעצמיתאשלאתלמידאלגביאהבנתאהמשפט.אבר	שיתאהדרךאשלא אאאאאאאאאאאאאא
מבוקר ממשפט  באופן  הקריאה המתקדמת  כדי  תוך  ההבנה  תיהלוך  את  לנווט  חשוב  הקור	א
למשפט.אגםאכ	שראהטקסטאהו	אשירא	ואסיפוראשלם,איתמקדאקור	אמתחילאבהבנתאמשפטא	חרא

משפט.אהמחשתאתוכןאהמשפטאתתרוםאלפיתוחאדפוסיאקרי	האנכוניםא-אקרי	האשלצדהאהבנה.

להביןא	תאהנקר	אפירושואלבנותאבדמיוןאמצי	ותאמדומהאשהטקסטאמת	ר.אלהבניית קורא מתחיל 
מומלץ להמחיש את תוכן המשפט הנקרא.א	פשראלעשותאז	תאבדרכיםאשונות:אבפנטומימה,אבציור,א
ֶעְרַּכתא א –א וביעילותוא יעקבאהציעהאכליאנהדראבפשטותו,אבנגישותוא בתרגוםאלמיליםאשלאהילד.אבתא
המחשה:אזהוא	וסףאשלאעצמיםאמזדמניםא-אעלאהשולחן,אבמגירה,אבכיסא	ואבקלמר.אטובאלהתנסותא
בשיטהאבקבוצהאקטנהאבהדרכתאהמורה:אהו	אקור	א	תאהמשפטאהר	שוןאבשירא	ואבסיפוראומציגא	תא
התוכןאהנקר	אב	מצעותאהחפציםא–אמניחאעלאהשולחןאפריטיםאקטניםאלייצוגאהדמויותאשלאהטקסט.א
	חריואכלאתלמידאקור	אבתורוא	תאהמשפטאהב	אעדאהנקודה,אמפעילא	תאה"דמויות"אשעלאהשולחןא
שימוש עקבי בערכת ההמחשה מחנך את הקורא המתחיל  ומוסיףא	תאהחדשותאלפיאהנדרש.א

לשאוף להבנת הנקרא בכל משפט ומשפט..

בסיוםאפעילותאההמחשהאחשובאל	פשראלתלמידיםאלקרו	א	תאהטקסטאשובאכדי לחוות את חוויית 
ההבנה המלאה תוך כדי הקריאה.א	חריאקרי	תאהטקסטאבשלמותואיספרואהתלמידיםא	תאהתוכןא

הנקר	אבמיליםאשלהם,איענואלש	לותאויבצעוא	תאהמשימותאשבחוברת.

החוברתאהרביעיתאהי	אמקר	האהמציעהא	וסףאיצירותאמסּוגֹותאשונות,אלרובאידועותאובחלקןאמקוריות.א
ול	וראההתפלגותאהטבעיתאבהישגיאהתלמידים,א ובהבנתאהנקר	,א עםאהתקדמותאהכיתהאבקרי	הא

יפעילאהמורהאשיקולאדעתאויקבעאמיאהתלמידיםאאשזקוקיםאלניווטאצמודאומבוקראבתהליךאההבנה.אא

סימן שאלה וסימן  בהמשךאלטיפולאבנוש	אהמשפט,אישאלהקנותא	תאסימניאהפיסוקאהנוספיםא–א
קריאהא)עמ'א44,א55(.אלבדאמההפסקא)העצירה(אישאלהקפידאעלאהַהְנָּגָנהא)	ינטונציה(אבהת	םאלסימן.א
או  ויזמן שימוש במשפטי שאלה  קטנה  או  גדולה  בקבוצה  דינמיקה תקשורתית  יצור  המורה 
במשפטי קריאה בסיטואציות שונות של דיבור.אלדוגמה,אהמורהאירשוםאעלאהלוחאאמילותאש	להא
שונות,אוהילדיםאיתבקשואלפנותאבש	להאלמורהא	ואלחבראבכיתהאבנוש	אשמסקרןא	ותם.אאהמורהא
יכתובא	תאש	לתאהתלמידאעלאהלוח,אוהשו	לאירשוםא	תאסימןאהש	להאבסיומו;אהתלמידיםאיעתיקוא
	תאהמשפטאלמחברת.אכשיעוריאביתא	פשראלתתאמשימהאלרשוםאמספראש	לותאהמופנותא	לאבניא
המשפחהא)	ימ	,אב	יזואעיראנולדת?(אהנש	לאיענהאעלאהש	להאבמחברתאהתלמיד.אהמיומנות של 

המחשת תוכן הטקסט
מסייעת לקורא המתחיל

לפתח אחריות בהבנת 
הנקרא.

בראשית הדרך 
יש לקרוא כל טקסט 

מספר פעמים.

*אהמשפטאמנוסחאב	ופןאזהאמשיקוליםאדידקטייםאשלאתרגולאההנגנהא)	ינטונציה(;אבעבריתאתקניתא	יןאמשפטאש	להא
לל	אמילתאש	לה.
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שאילת שאלותא	ינהאמובנתאמ	ליה,אולכןאבחוברתאהרביעיתאמוצעאתרגולארבאבנוש	א)עמ'א42-32(.

כדיאלתרגלאמשפטיאקרי	האיגזרואהילדיםאתמונותאמעיתוןא	ואמירחוןאויכתבואמשפטאהמביעאפקודהא	וא
רגשות.אחשוב לא להסתפק רק בכתיבת המשפטים עם סימן פיסוק מתאים, אלא לתרגל קריאה 
מותאמת לסימן הפיסוק.אבחוברתאהרביעיתאימצ	אהמורהא	תאהטקסטיםאשיעזרואלואבכך:אשיריםא
מ	תאע'אהלל,אמריםאילן-שטקליס,אמיכלאבתאיעקבאו	חרים,אמזמניםאהמחזהאוקרי	האלפיאתפקידים.אאא
סימן פיסוק הוא סמל פרגמטי המביע את כוונת הכותב.א	פשראלהמחישאלתלמידיםאמהאגדולהא

השפעתאסימןאהפיסוקאעלאהבנתנו:

המורהאיכתובאעלאהלוחאמספראמשפטיםאזהיםאהמפוסקיםאב	ופןאשונה:

	ב	אב	!*	ב	אב	?א	ב	אב	.אא

עלאהתלמידיםאלקרו	א	תאהמשפטיםאב	ינטונציהאהנכונהאולת	ראסיטו	ציהאהמת	ימהאלמשפט.
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

	חריאשנלמדואשלושתאסימניאהפיסוקאהבסיסייםאהמופיעיםאבסוףאמשפט,איתוודעואהתלמידיםאלשני 
סימני פיסוק נוספים המדגימיםא	תאההבדלאבמשך העצירה:

התפקידמקום במשפטמשך העצירהסימן הפיסוק

אעוזראלחלקאמשפטאבתוךאהמשפטעצירה קצרהפסיק
	רוךאלחלקיםאקצריםא

ולהקלאעלאהקרי	הא
וההבנה.

מסמנתא	תאסיוםאבסוףאהמשפטעצירה ארוכהנקודה
המשפט.

מרמזותאעלאאמהאבתוךאהמשפטא	ואבסופועצירה ארוכה יותרשלוש נקודות
שחושביםא

ול	א	ומריםא–
עקבאהפסקהאפת	ומיתא

שלאהמשפטא
	ואעקבאכוונהאל	אלהגיד.אא

	פשראלר	ותאכיאסימןאפיסוקאהו	אכליאבעלאעוצמהארבהאבידיאהכותבאוהקור	.אלעתים שלוש נקודות 
הרביעיתא בחוברתא הסמוי.א להבין את המסר  ובכך מסייעות  כוונת המחבר  על  ישירות  מרמזות 

נעשהאניסיוןאלהעביראלקור	אהמתחילא	תאההבחנותאהחשובותאהנ"לא)יחידתאלימודאבעמ'א65-61(.א

הטקסטיםאבחוברתאומשימותאהקשורותא	ליהםאמות	מיםאלשלביאהקנייתאסימניאהפיסוקא)ר	וא	תא
שלוש הנקודותאב"יוםאהולדתאלרונית"א	ואב"השעוןארוצהאלישון"(.אחשוב לפתח את מודעות התלמיד 
הקרי	הא 	חריא בנושא:א שלו  העצמית  הבקרה  את  ולהפעיל  הפיסוק  בסימני  מושכל  לשימוש 
הר	שונהאשלאטקסטיםארביםאהתלמידיםאמתבקשיםאלבדוקא	תאעצמםא–אה	םאקרי	תםאהוטעמהא

עלאפיאסימניאהפיסוקאשבטקסט?א

עבוראהקור	יםאהמתחיליםאטמון קושי מיוחד בקריאת טקסט שבנוי כדו-שיח.אנוש	אזהאנלמדאב	ופןא
מדורגאל	ורךאשתיאהחוברותאה	חרונות.אבשיריםאר	שוניםאהבנוייםאכשיחהאביןאהשנייםאהתלמידים 
נעזרים באמצעים ייחודיים:אהטקסטיםאשלאשתיאהדמויותאהמשוחחותאאשוניםאבצבעא)"מהאשלומך?"א
מ	תאמיריקאשניר,אעמ'א119אבחוברתא3(א	ואבשוליאהטקסטאמופיעותאשתיאדמויותאקטנות,אהרומזותא
למעבראמתפקידאלתפקידא)"מהאקרה?"אמ	תאמיריקאשניר,אעמ'א136אבחוברתא3(.אבחוברתאהרביעיתא
עלאהתלמידיםאלהבחיןאבעצמםאבמעבראביןאהתפקידיםא)אשיריאע'אהלל:א"שיחהאעםאעטלף"אעמ'א46,א
"	ניאשו	ל"אעמ'א48,א"הדוכיפת"אעמ'א51או	חרים(.אבטקסטים מסוג זה מומלצת מאוד קריאה לפי 

התפקידים:אקור	יםאבזוגות,אמגיעיםאלסוףאהטקסט,אמתחלפיםאבתפקידיםאוקור	יםאשוב.

סימני פיסוק הם תמרורי 
דרך להבנת הנקרא.

*אקר	אבנוש	אבספרא"ללמדאל	אלהבין",אלוסיאלפקינדא)בהכנהאלדפוסאבהוצ	תאמופ"ת(
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התמודדות עם המילה הלא מובנת

קיימותא	סטרטגיותאשונותאלהתמודדותאעםאהמילהאהל	אמובנת,א	ךאשוםאהצעהאדידקטיתאבנוגעא
למיליםא"הקשות"אל	אתועיל,אכלאעודאל	אלמדאהקור	אלהבדיל בעצמו בין המילים המובנות לו לבין 
אלו שאינן מובנות.אבעמ'א88-76אשלאהחוברתאהרביעיתאמוצעתאתכניתאמדורגתאלר	שיתאהטיפולא

בנוש	.

מדובראכ	ןאעלאשינוי הגישה אל הטקסט מצד הקורא הצעיר שתר אחר הסיפוק הרגשי המתלווה 
להבנה ובאופן לא מודע "דוחה" את חווית אי-ההבנה.אהדבראמתבט	אבדילוג על המילים הלא 
מובנות 	ואבקריאה מנחשת.אהניחושאהופךא	תאהמילהאהזרהאלמוכרתאוכךאיוצרא	תא	שלייתאההבנה.אא
כדיאלפתחאגישהאחיוביתאללימודאהמיליםאמןאהטקסט,אחשוב ליצור לגיטימציה למצבי אי-ההבנה 
ולעודד את התלמידים לאתר בטקסט את המילים החדשות עבורם ולבקש לדעת את פירושן.*אא

מודעותאמט	-קוגניטיביתאלמצביא	י-הבנהאויכולתאלהתמודדא	יתםאהי	אבסיסאלכלאלמידה.

עידוד הקריאה להנאה

הקור	א ל	דםא הופךא לקרו	א שלומדא תלמידא כלא ל	א
להנ	תו.אוהריאהקריאה להנאה היא לא רק הפרי הטעים 
להשבחת  האמצעי  גם  אלא  הקריאה,  לימוד  של 

הקריאה ולהבנת הנקרא.

בתכנית החדשה בקריאה של משרד החינוך מודגשת 
חשיבותו של עידוד הקריאה אשר מתחיל הרבה לפני 
הקריאה: תחילתו  בפיתוח היכולת להקשיב לסיפור. 
ישאלקרו	אלילדאספרותא	יכותיתאהמת	ימהאלגילו,אכדיא
לפתחא וכדיא ההנ	ה,א חווייתא 	תא הספרא למושגא לקשורא
	רוכה.  עלילהא 	חריא לעקובא ויכולתא עולםא ידעא שפה,א

לחנך להבנת הנקרא
פירושו ללמד לא לוותר

על הבנת הטקסט 
תוך כדי קריאתו; 

לא רק לענות על שאלות
אחרי הקריאה.
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¯Èœ  Ÿ◊ ˜È œ̄ È œÓ Ø ø‰ À̄ À̃  ‰ ÀÓ

°Ú Ã̄  °Ú Ã̄  °Ú Ã̄

       ø‰ À̄ À̃  ‰ ÀÓ °ÈÕ‰                                        

°‡ À̄ « À̄·À„ ≠ ÏÃ‡ Ÿ÷œ̇  ÏÃ‡

°Ú Ã̄  °Ú Ã̄  °Ú Ã̄

ø‰ À̄ À̃  È œÓŸÏ                                          
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°‰ À̄ À◊⁄ÚÃ Â ÷¿ À÷Ÿa

°Ú Ã̄  °Ú Ã̄  °Ú Ã̄

ø‰ À̄ À̃  ÔÀÎÈÕ‰                                          

°‰ À̄ È œ„Ãa Œ÷ ÁÀa ŸË œÓÃa

°Ú Ã̄  °Ú Ã̄  °Ú Ã̄

ø‰ À̄ À̃  „À̂ ÈÕk                                          

°‰ À̄ «· Ÿ„ ÏÃÏŸ‚œa Ï›kÃ‰ ‰Œ Ê
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 À̄·Ÿk È œ̄ Ÿt ÃÒ °»                                          

°‰ À̄ À̃  ‰ ÀÓ                                          

°°°‰ À̄ ÀÚ Ÿ̃ Ã‰ ‰ À̄ Ÿa Ÿ÷œ

°Ú Ã̄  °Ú Ã̄  °Ú Ã̄

ø‰ À̄ ŸÓÀ‡ ‰ÀÓ»                                          

Æ‡ À̄ « ‡¿ ÆÆÆ ∫ÈœÏ ‰ À̄ ŸÓÀ‡ ‡Èœ‰

137
הוראה לתלמידים

קראו את השיר לפי התפקידים; התחלפו התפקידים וקראו שוב.  £

7

ø˙«Èœ̇ «‡ „ ÃÓÀÏ È œÓ

ְרָוזֹון ַהְמכָֹער ַהּבַ

ַהנְס ְּכִריְסְטיַן ַאנְֶדְרֶסן

Æ˙«Èœ̇ «‡ Èœ̇ Ÿ„ ÃÓÀÏ  ¨________________ ¨Èœ  ⁄‡

הוראות לתלמידים
הסתכלו בכריכת הספר הברווזון המכוער, וֲַהגּו את הצליל של כל אות שלמדתם.  £

כתבו את השם שלכם.  £
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מתחילת שנה"ל יקרא המורה לתלמידיו סיפורים בהמשכים.

החוברתאהשנייהאבתכניתאלימודאסימניאהניקודאְמֻלָּוהאבסיפוראהקלסיא"הברווזוןאהמכוער"אמ	תאה.אכ.א
	נדרסן:אהמורהאיקר	אלילדיםא	תאהסיפוראבהמשכים,איכווןאלהתבונןאבתמונות,אלשוחחאעלאהנשמעא

והנר	האולספרא	תאהתוכןאבמיליםאשלהם.

המורהאאיצוראסביבהאלימודיתאעשירהאבגירוייאמידעאהמעוררתא	תאסקרנותאהתלמידיםאומניעהא	ותםא
לקרי	ה.אהחוברתאה	חרונהאמסתיימתאב"יומןאהקרי	האשלי",אבתקווהאשההתנסותאבואתוסיףאעידודא

לקרי	האמתוךאענייןאוהנ	ה.

פיתוח שטף הקריאה

כללאששיםא בדרךא 	'א כיתהא ותלמידיא עםאטקסט,א בעבודהא להנ	הא הנעהא מהווהא קריאה שוטפתא
להר	ותאשהםאלמדואלקרו	אמהר.אל	אפעםאמושגתאהמהירותאעלאחשבוןאאהדיוקאבקרי	האובהבנה.א
חשובאלזכורא)ולהזכיראלהורים!(אכיאפיתוחאשטףאהקרי	האהו	אתהליךאהדרגתיאהמתקדםאבקצבאשונהא
מקור	אלקור	.אהלחץ להגיע לקריאה מהירה וחשיפת התלמיד לטקסטים ארוכים לפני שהשיג 
	תא לתלמידיוא להקנותא המורהא עלא מהקריאה.א לרתיעה  בהכרח  יגרמו  לכך,  הדרוש  השטף  את 
הערכיםאהנכוניםאבקרי	הא–א	תאהתובנהאלגביאדרגת החשיבות של כל אחד ממרכיבי העבודה עם 

טקסט:

דיוק והבנה –אאחשוביםאמכולאובלעדיהםא	יןאקרי	ה;. 1
קצב ושטף –אתורמיםאלקרי	האקלהאומהנהאומתפתחיםאבעקבותאתרגול.. 2

הפנמתאהסדראהזהאנותנתאלקור	אהצעיראלגיטימציהאלהתפתחאבקצבאאשלו;אכךאגםאתלמידאשקרי	תוא
עדייןא	יטיתא	ךאמדויקתאותרהא	חראהבנה,איחושאג	האבהישגיו.

בעבודהאעםאקור	יםאמתחיליםא–אפרטנית,אקבוצתיתא	ואבמלי	תאהכיתהא-אחשוב לקרוא כל טקסט 
מספר פעמים.אהקרי	האהחוזרתאמועילהאלכלאקור	אבר	שיתאדרכו,אובמיוחדאלתלמידיםאשל	אבנקלא
עובריםא	תאתהליךאה	וטומטיזציהאשלאהקרי	ה:אהםאזקוקיםאל	ימוןאחוזראעדאשישיגואשטףאקרי	הא
סביראויחזקוא	תאהביטחוןאהעצמי.אהמורהאיפעילאשיקולאדעתאויבחראממדרג הכלים לשיפור שטף 

הקריאה והבנתה:

• קריאה מטרימה:אמתבונניםאבתמונות,אקור	יםא	תאהכותרתאודניםאעלאהתוכןאהמשוער.-
• הקשבה לקריאה:אהמורהאקור	א	תאהטקסט,אהתלמידאמקשיבאומתנסהאבהבנתאהנשמע.-
• קריאת צל:אהמורהאקור	א	תאהטקסט,אהתלמידאעוקבאב	צבעאבהת	םאלקרי	תאהמורה.-
• קריאת הד: המורהאקור	אמשפטא	ואפסקה,אהתלמידאקור	א	חריוא	תא	ותואחלקאהטקסט.-
• קריאה בצוותא:אהתלמידיםאקור	יםא	תאהטקסטאבמקהלהאיחדאעםאהמורה.-
• קריאה לפי תור:אקור	יםאלפיאהתפקידיםא	ואמתחלפיםאמדיאמשפטא	ואמדיאפסקה.-
• קריאה עצמית של התלמיד וביצועאהמשימות הקשורותאלטקסט.-

מבחינתא הןא –א הפיסוק  סימני  לפי  הנכונה  הקריאה  של  תרגול  הוא  המורהא קריאת  של  חיקוי 
העצירהאהןאמבחינתאההנגנה.א

יש להתאים
את מהירות הקריאה

 לקצב הבנת הנקרא.  



70

הצעותאנוספותאלתרגולאהקרי	ה:

א קצר.א	 סיפורא 	וא שירא קרי	תא עלא לחזורא ביתא שיעוריא כמשימתא לתלמידיםא לתתא 	פשרא
למחרתאהםאיקר	ואבכיתהא	תא	ותואהטקסטאבקרי	תאצל,אבקרי	תאהד,אבצוות	א	ואלפיא
התלמיד  ציפיית  המורה.א בתפקידא ישמשא מהםא 	חדא קטנות;א בקבוצותא 	וא בזוגותא תורא
או עם חבר מגבירה את המוטיבציה שלו  לאינטראקציה חברתית בעבודה קבוצתית 

להתאמן בקריאת הטקסט בבית.

א לימודאשיראבעלאפהאו	חראכךאאקרי	האקוליתאשלאהתלמידאכ	שראהו	אעוקבאב	צבעאבקצבא	
קרי	תו.אלמשימהאמסוגאזהאית	ימואשיריםאקליםאללימודאכמוא"לבא	והב"או"כבר"אמ	תאמיריקא
שנירא)חוברתאשלישית,אעמ'א154,א155(א	ואכמוא"כדור"אמ	תאע'אהללא)חוברתארביעית,אעמ'א
20(אורביםא	חרים.אנזכיראבהזדמנותאזואכיאלימוד בעל פה הוא  אחד הכלים האפקטיביים 

ביותר בידי המורה להעשרת אוצר המילים ולטיפוח כשירות לשונית.א

א יעתיקוא	תא	 לפיאמספראהשורותאבשיר;אהתלמידיםא ניירא פיסותא יחלקאלתלמידיםא המורהא
השיראבשיעוריאביתאא	ואבכיתהא–אכלאשורהאבפיסתאדףאנפרדתא)בשורותאשלאשניאקוויםא–אכמוא
במחברת(;אהתלמידיםאמשחקיםאבזוגות:אמרימיםאדףאב	קר	יאוקור	יםא)קר	תאבמדויקא–א
הכרטיסאשלך!(;אמסדריםא	תאהטקסטאלפיאהרצףאומחסיריםאשורהא–אהחבראינחשאמהאחסר;א

משחקיםאבמשחקאהזיכרון.

התלמידא וגםא שווים,א ביןא שווהא התלמידא חשא בזכותהא חשוב:א פסיכולוגיא מ	פייןא בצוותא  לקריאה 
המתקשהאמתרגלאא	תאקרי	תואבמסגרתאהכיתה.אעםאז	תאעל המורה להגיע להערכה אישית לגבי 
הקריאה של כל אחדאמתלמידיו.אחוברתאהבקרהאלמורהאתעזוראלואבכך.אלגביאהתלמידיםאהזקוקיםא

לתרגולא	ינטנסיביאנוסף:אהמורהאידריךאא	תאההוריםא	וא	תאמורתאהעזראברוחאההמלצותאלעיל.

אוצה רוץ כדור מהר!

מן הקוץ היזהר,

אם תקפוץ על הקוץ

בטנך יעקוץ
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        א. אמצעי למידה במארז הכיתתי

ארגון     .5
ההוראה  

חוברות תלמיד לעבודה יחידנית וקבוצתית

אאאאאאאאאאאאאאאאבתכניתא"תופסים בהגה"אסדרהאשלא	רבעאחוברותאלתלמיד,אהמהוותאבסיסאלעבודהאמובניתאבהקנייתא
הקרי	ה,אוחוברתא"ועכשיוא	ותיותאהכתב"אלהקנייתאהכתיבה.אהחוברותאמ	פשרותאללמדאבמלי	תא
הכיתה,אליצורא	ינטר	קציהאפעילהאבקבוצהאקטנהאולסייעאבפעילותאפרטניתאשלאתלמיד.אבחוברותא
הור	ותאמפורטותאלמלמדאומגווןאפעילויותאדידקטיות:אהמורהאיוכלאלגווןאביןאהתרגולאהְמַ	ֵמץאלביןא

ההפעלותאהמהנותאוהמשחקיות.
א

באמצעות  שנערך  התלמידים  הישגי  אחר  המעקב  הו	א השיטהא שלא הייחודייםא היתרונותא 	חדא
מבחנים הנמצאים בחוברות האישיות שלהם:אכל מבדק מעוצב ומנוסח כך שמטרתו ותוצאותיו 
ברורים לילד.אזוהיאדרךאיעילהאאלפתח את מודעות התלמיד ליעדי הלמידה, לחנך אותו לאחריות 
לגבי הישגיו ולהפוך אותו לשותף פעיל בתהליך שהוא עובר.אז	תאועוד,אמערך המבחנים בחוברות 
אחר  גורם  כל  בעבור  או  התלמיד  של  משפחתו  בני  בעבור  ונגישות  שקיפות  יוצר  הלומדים 

המעורה בלימודיו.א

אמצעים ללימוד עמיתים

במספראמקומותאבמד"לאפורטואה	פשרויותאהרבותאללימודאעמיתים,אהמתוכנןאכחלקא	ינטגרליאשלא
–א לוקחיםאחלקאפעילאבתהליךאהלמידהאשלאחבריהםא הילדיםא בזוגות:א מומלצת עבודה  התכנית.א
חותמיםאעלאהגייהאנכונהאשלא	ותיות,אשלאסימניאניקודא	ואשלאצירופים,אבודקיםא	תאה	יותאבהעתקתא
המיליםאוכדומה.אמעורבותאזואאמפתחתא	תאמודעותםאו	חריותםאלגביא	יכותאהלמידהאשלהםאעצמם.

לעומתאז	ת, לעבודה בקבוצה קטנה תועיל יותר הפעלה מבוקרת של מורה.אמעגלאלומדיםא
מצומצםאמ	פשראלמורהאלבדוקא	תאהבנתאהמשימהאולעקובאמקרובא	חראביצועה.אצורהאזוא

שלאהלימודאחשובהאבמיוחדאלתלמידיםאהזקוקיםאלקשרא	ישיאיומיומיאעםאהמורה.

משחקייה אישית וכיתתית

התכניתאמציעהאשללא	פשרויותאלהפעלותאמשחקיות:א

	(אמשחקייהא	ישיתאבחוברתאהתלמיד:

אאאאא-אאאאא9אמשחקיםאלתרגולאשלאפענוחאה	ותיותא)חוברתא1(;
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא-אאאאא6אמשחקיםאלתרגולאשלאפענוחאהניקודא)חוברתא2(;

אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא-אאאאא8אמשחקיםאלשיוםאה	ותיותאוסימניאהניקודאוללימודאסדראה	לף-ביתא)חוברתא4(;
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא-אאאאא4אמשחקיםאלתרגולאבפענוחאהצירופיםא)עמ'א24אבמדריךאזה(;

אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא-אאאאאכ-100אעמודיםאשלאמשימותאמשחקיותאב	רבעאהחוברות.

ב(אהמשחקיםאבמ	רזאהכיתתיאמפורטיםאבחוברתאההדרכהאהנספחתאלמ	רז.א
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עזרי הוראה למורה ולחדר הכיתה

א חוברתאבקרהאלמורהאלמיפויאכיתתיאולמעקבא	ישי;	
א רצועתא31אה	ותיותאלהקנייתאהפענוח,אשמותאה	ותיותאוסדראה	לף-בית;	
א טבלתאסימניאהניקוד;	
א 3אלוחותאמחיקיםאלתרגולא	ותיותאהכתב;	
א פלקטיםאבנוש	יםאשונים;	
א מרכזיאלמידהאבתחומיםאהב	ים:	

	בניאהיסודא)הגייהאושיוםאשלא	ותיותאוסימניאניקוד,אפענוחאהצירופים(; -א
מיליםא)קרי	האמדויקתאוהעשרהאלשונית(; -א

כישוריאשפהא)סדראהמיליםאבמשפטאוהרחבתו,אסימניאהפיסוק,אש	ילתאש	לות(. -א
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איך להתחיל שנה?

משפחתאהתלמידאהי	אהשותףאהמרכזיאשלאהמורהאבתהליךאהלמידה.אב	ספתאההוריםאשתתקייםא
השיטהא רציונלא 	תא יסבירא ההורים:א עם  ציפיות  יתאם   המורה  הלימודיםא שנתא פתיחתא לקר	תא
ה	ומראש	יןאלצפותאלקרי	תאמילים,אמשפטיםאוסיפוריםאבתחילתאהשנה;איצייןאכיאהתהליךאמתחילא
בלימודאצליליאה	ותיותאול	אבלימודאשמותיהן;איכיראלהוריםא	תאשיטתאהבקרהאעלאהישגיאהתלמידיםא
ויזמיןא	ותםאלעקובא	חריאהנעשהאבחוברות.אהמורהאינחהא	תאההוריםאלייחדאשקיתאניילוןאקטנהא	וא
יגזרוא	ותםאמהחוברתאבכלאפעםא מעטפהאלשמירתאכרטיסיאה	ותיותאותומכיאהזיכרון.אהתלמידיםא
שילמדוא	ותאחדשהא)ובהמשךא–אסימןאניקודאחדש(.אהמורהאידגיםאמשחקיםאפשוטיםא)כמוא"משחקא

הזיכרון"א	וא"שבילאה	ותיות"(אלתרגולאמהנהאבעזרתאהכרטיסיםאבבית.

 על המורהאלתכנן את חלל הכיתה ולקבוע את מיקום הפינות הקבועות:

א מגווןאחומריםאלהמחשה,אהצגהאופיתוחאיצירתיותא)צבעים,אמספריים,אא	 -א פינתאיצירהא
נייר,אפלסטלינהאוחומריםאפלסטייםא	חרים,אגרוט	ות,אש	ריותאבדים,אאא א א א א

עיתונים,אבובותא	צבעאועוד(; אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

א ספריאילדיםאמוקלטים,אספריםאבליוויאקלטות,אשיריםאמוקלטיםאעםאא	 -א פינתאה	זנהא
תמליל,אטקסטיםאעםאהקלטתאהמורה; אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

א ספריאתמונותאועלילוניםא)קומיקס(,אספרוניםאלר	שיתאהקרי	ה,אספריא	 -א פינתאקרי	הא
ילדים,אעיתוניםאוכתביאעתאלילדים,אמילוניםאו	נציקלופדיהאלילד; א אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

א שולחןאוכיס	ותאלעבודתאהמורהאעםאקבוצהא)עדא7-6אילדים(;	 –אא פינתאהמורהא

א לומדותאומקוםאלעבודהאמשותפתאשלאשניאילדים.	 –אא פינתאמחשבא

תקופת ההסתגלות הראשונית

ולנוהליא בכיתהא יוםא לסדרא החדשה,א לסביבהא להסתגלא לילדיםא ל	פשרא חשובא השנהא בתחילתא
ההתנהגותאבביתאהספר.אעלאהילדיםאלהתרגלאלשיטתאהעבודהאולהביןא	תאדרךאהפעולהאבכלא	חדא
מ	רבעתאהעמודאשלאיחידתאההור	האהמוקדשתאלהקנייתא	ותאחדשה.אכ	מוראלעיל,אכלאעמ'אמהווהא
מעיןאמדוראעםאתוכןאמשתנהא	ךאעםאמטרותאזהותאוצורתאעבודהאקבועה.אחשוב להרבות בהדגמה 
ולקיים מעקב אחר הביצוע בתחילת השנה כדי שתושג עבודה עצמאית.אמכ	ןאשקצבאהלמידהא

בתחילתאהשנהאיהיהא	טיאיותר.א

        
        ב. ארגון תהליך הלמידה

ארגון    .5
ההוראה  
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בתחילתאהתהליךאיילמדואבכיתהארקאשניאעמודיםאר	שוניםאמיחידתאההור	האשלאה	ותאהנלמדת.

המורהא-א
-איבדוקא	יךאכיירואהילדיםא	תאה	ותאמפלסטלינהאו	םאכתבוא	ותהאבכיווןאהנכון.

-אאיבדוק אם הילדים הבינו את הוראות העבודה בחוברת:איסרטטאעלאהלוחא	תאה	ותאבי"תאהגדולה,א
כמואבעמודאהר	שוןאבחוברת,איעבוראעליהאבצבעאויזמיןא	לאהלוחאכמהאתלמידיםאשיעברואעלאה	ותא

בצבעיםאשוניםאבזהא	חראזה;א

-אאיעבוראלידאכלאזוגאהתלמידיםאוילמדא	ותםאלהקשיבאלהגייתאצלילאה	ותאשמשמיעיםאבן/בתאהזוגא
ולחתוםאבחוברתאהחברא	ואהחברה;

-אאיבדוקא	םאהילדיםאמצ	וא	תאכלאה	ותיותאבתמונתאהתוכןאוידעואלהגידא	תאהמיליםאהמת	ימותא
לפיאההור	ותאבעמודאבשיחהאהמסכמתאהמורהאיבקשאמכמהאתלמידיםאלהר	ותא	תאעבודתםאולספרא

	תאהסיפוראלפיאהתמונה.א

למחרתאהמורהא-

אישליםאשניאעמודיםא	חרוניםאשלאהיחידה:איקנהא	תאסדראהעבודהאבעמודיאהכתיבהאהעצמיתא -א
וידריךא	תאהתלמידיםאלעבודאכזוגאבעמודאשלאתרגולא	ינטגרטיבי:אשניאחבריםאעוזריםאזהאלזהאלעבורא

	תאמסלולאה	ותיותאלל	אטעותא–א"פעםאחברךאמשגיחאעליךאופעםא	תהאמשגיחאעליו".

-אאילמדא	תאהתלמידיםאלעבודאבפינתאהיצירהאוליצורא	תאה	ותאהנלמדתאבחומריםאשונים.

-אאיזמיןאבסוףאהיוםאאקבוצותאשלא8-7אתלמידיםא	לאהלוח:אהםאיכתבואבפניאהכיתהא	תאה	ותאהחדשהא
שלמדואויהגוא	תאצלילה.

המורה יקשיב להגייה של כל תלמידאויבדוקא	םאקלטא	תאהשוניאבצליליא בלימודאה	ותאהשנייהא
ה	ותיותאּב/באהנגרםאבשלאשינויאגרפיאמזעריא–אנקודהאבלבד.אבקבוצתאה	ותיותאהר	שונהאיתקדםא

המורהאל	ותאהחדשהא	חריאשכלאהכיתהאהפנימהא	תאהחומראהקודם.

ה	ותיותא גזירתא חוברת התלמיד,א	ל	א בית מתוך  יינתנו שיעורי  לא  הלימודים הראשון  בשבוע 
מעיתון,אציוראדבריםאששמםאמתחילאבעיצוראהמת	יםאוכדומה.אבהמשך,אכ	שראִיְתַרְגלּואהתלמידיםא
יוכלואלבצעאכשיעוריאביתאעמודיםאשלישי,אחמישיאושישי,אלפיאשיקולאדעתואשלא לעבודהאבחוברת,א

המורה.

הקירות מדברים

מטרתנואלגדלאקור	אבר-	וריין,או	חדאה	מצעיםאלכךאהו	אארגון סביבה לימודית אסתטית, המגרה 
ומרכזיאלמידהאבתחומיםאשונים,אשיציגואחומריםא "פינות"א יהיוא ולהבעה.אעלאקירותאהחדרא לקריאה 
קבועיםא פלקטיםא יהיוא הכתיבהא בפינתא לדוגמה,א הלימוד.א לצורכיא בהת	םא ומתחלפיםא קבועיםא
ועליהםאהדגמתאהישיבהאו	חיזתאהעיפרוןאהנכונות.אלצדםאתהיהאתצוגהאמתחלפתאשלאתוצריאכתיבתא

התלמידים.

בתחילת השנה יש להמעיט בכמות הגירויים על קירות הכיתה;אעלאהמסריםאהמשודריםאלהיקלטא
בהדרגהאוישאלהרבותאבתצוגתאעבודותאהלומדים.

א

פינותאהעבודהאומרכזיאהלמידהאישקפוא	תאהנעשהאבכיתהאויהיואנגישיםאללומדיםאולהוריהם.א 
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ארגון ברמת המורה

עלאהמורהאלתכנןא	תאדרכיאההור	האול	רגןא	תאזמנואביחידתאההור	ה.אהתכניתאלטווחא	רוךא)תכניתא
שנתית(אמוצגתאבחוברותאהתלמיד;אממנהאנגזרתאתכניתאשבועיתאויומיתא–אתוךאהפעלתאשיקולאדעתא

ל	וראקצבאהתקדמותאהכיתהאכולהאוכלא	חדאמתלמידיה.א

בתכנוןאהעבודה,אב	רגוןאהסביבהאהלימודיתאובהכנתאחומריאהלמידהאעוסקאהמורהאלפניאהשיעוריםא
	וא	חריהם;אבמשךאהשיעוריםאמתחלק זמנו בין הקניה, תרגול ותגבור ואבחון.

ליחידת ההוראה היומית )90 דקות( סדר קבוע:

הקניה במליאת הכיתהא–אכמחציתאמהזמן;אבעזרתארצועתאה	ותיותאשמעלאהלוחאו/	ואבעזרתא. 1
טבלתאסימניאהניקודאחוזרתאהכיתהאעלאהחומראהנלמדאעדאכהאולומדתאנוש	אחדש;

חיזוק, תרגול ובקרה בקבוצות קטנות ובעבודה פרטניתא-אכ-30אדקות.אהזמןאמתוכנןאעלאפיא. 2
	וא ספציפייםא לצרכיםא מענהא התלמידים:א הישגיא 	חריא 	ישיא למעקבא ומיועדא המורהא שיקולא
	בחוןא)הכיתהאעוסקתאבלימודאעמיתים,אבפעילותאיצירתיתאומשחקיתאבפינותאהעבודהאובמרכזיא

הלמידה(;

החדש,א. 3 החומרא עלא הילדיםא חוזריםא השיעורא תוםא לקר	תא -א הכיתהא במלאת  סיכום  שיחת 
מר	יםא	תאעבודותאהיצירהאשביצעו,אמספריםאסיפורא	ישיאלפיאהתמונה,אמקבליםאהסבראעלא
שיעוריאהבית.א)חשובאלבקשאבכלאפעםאמתלמידא	ואשנייםאלנסחאמולאהכיתהא	יךאהבינואמהא

עליהםאלבצעאבבית.(

בדאבבדאעםאהתקדמותאהתלמידיםאבלימודאקרי	האוכתיבה,אהולכת ונבנית כיתת הלומדים המפתחת 
הרגלי הלמידה ורוכשת בהדרגה את מיומנויות העבודה העצמית.

ארגון ברמת התלמיד

ה	חריותאה	ישיתאשלאהילדיםאתתפתחאבהדרגה.אכדיאלסייעאבכך,אינהגאהמורהאלהועיד זמן מיוחד 
במערכתאלקר	תאסוףאהשבועאלשעת סידור הילקוט.

עלאהמורהאלהיותאברוראועקביאבהנחיותיואלגביאהציודאה	ישי,אב	רגוןאהזמןאובניהולאסדראיוםאבכיתה.א
המהלך הקבוע של יחידת ההוראה מעלה את ביטחון התלמידים, מסייע בידם להפנים את סדר 
לתהליךא הכרחיתא בכיתהא התלמידא שלא ובטוחהא נוחהא תחושהא עצמאותם.א את  ולפתח  הלמידה 

למידתואהתקין,אוהי	אתלויהאבהתנהלותאהנבונהאוה	חר	יתאשלאהמורה.
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         התכנית "תופסים בהגה"

         ועדויות מהספרות המקצועית
בראי    .6

המחקר  

פיתוחא מהווהא התכניתא וליחיד.א לכיתהא ולתיקונהא הקרי	הא להקנייתא תכניתא הי	א בהגה"א "תופסיםא
דידקטיאלשיטתהאהמקוריתאשלאמיכלאבתאיעקבא–אשיטה המייצגת באופן אולטימטיבי את העיקרון 
הפונטיאומוכיחהא	תאיעילותהאבמשךאכ-30אשנהאבמסגרותאעבודהאשונותאבישר	ל.אביסודאהתכניתא
ופיתוחאמדורגאשלאה	וטומציהא רכישתאהמיומנותאשלאפענוחא דידקטיאשקולאהמבטיחא	תא מבנהא
בקרי	הא–אדרישותאהעולותאבקנהא	חדאעםאממצ	יאחקראהקרי	האבעולם)1(,אעםאטענותאהמומחיםאא
הקרי	הא )הור	תא שפיר	א ועדתא דו''חא מסקנותא ועםא השימושית)2(א הבלשנותא בתחוםא המוביליםא

במערכתאהחינוך,א2000()3(.א

סטנוביץ'אמוכיחא	תאיעילותאההקניהאהישירהאשלאהעיקרוןאה	לפביתיאלרכישתאהקרי	האהמוקדמת.א
זוא	חתאהמסקנותאהמובהקותאוהמבוססותאביותראבמדעיאההתנהגות)4(.

המפנסטולאמצייןאבצדקאכיאהכרזהאעלאהשיטהאכפונטיתא–אברמתאההצהרהא-אל	אתמידאמשקפתא
	תאטיבאהקנייתאיסודותאהקרי	האהלכהאלמעשה:א"חשובאלצייןאכיאל	אכלאשיטותאפונטיותאהןאשוותא
ערך;א	פשראללמדא	בניאיסודאב	ופןאמקיףאו	חר	י,א	פשראלעשותאז	תאבצורהאל	א	פקטיביתאול	א

מל	ה,או	פשראלעשותאז	תאבכותרתאבלבד".)5(
אא

המדורגא הלימודא 	תא ומקיימתא מטרתהא עלא מצהירהא -א הי	א כןא כשמהא בהגה"א "תופסיםא התכניתא
והמבוקראשלאהצופןאהפונטי,אעדאלהשגתאשליטהאמל	האבמיומנותאהפענוח.אלאורך תהליך ההקניה 
מתבצע מערך מובנה של מבדקים, המספקים למורה תמונה מעודכנת על ההישגים של כל 
תלמיד בכל שלב לימוד.אמעקבאמתמידאזהאמפתחאמודעותאמט	-קוגניטיביתאשלאהלומדא–אעוזראלוא

לתפוסאב	ופןאהכרתיא	תאמטרתאהלימודאולהעריךא	תאמידתאהצלחתואבהשגתאהמטרה.

ב"מדריךאלמורה"אהמצורףאלמבדקאקרי	האוכתיבהאבכיתותא	'אמטעםאלשכתאהמדעןאהר	שיאשלא
משרדאהחינוך,אמודגשאכיא"ישאלהעריךאכבראבכיתהא	'א	תארמתאההישגיםאשלאכלאתלמיד/האבשלביםא
השוניםאשלאתהליךארכישתאהקרי	ה,אוז	תאכדיאל	תראמוקדםאככלאה	פשראתלמידיםאהמתקשיםא
	חרא ולעקובא מת	ימותא התערבותא תכניותא עבורםא להת	יםא הכתובה,א בשפהא השליטהא ברכישתא

התקדמותםאל	ורךאזמן"א)6(.א

הגישה הפונטית
ללימוד הקריאה

 הבטחת בקרה אישית 
אחר התקדמותו

של כל תלמיד

(1)	 National Commission on Excellence in Education (1983). A nation at risk: the imperative
       for educational reform. Washington, DC: US Government Printing Office.
        Mullis, I., Campel, J.R., & Farstrup, A.E. (1993). NAEP 1992 Reading report card for the nation   
        and the states. Washington, DC: National Center for Education Statistics, Office of Educational  
        research and Improvement, U.S. Department of Education.
        National Assessment for Educational Progress (1998, January). Long-term trends in 
        student reading performance. NAEP Facts, 3(1).

(2)	 נייראעמדהאשלאקבוצתאחוקריםאבתחוםאה	וריינותא)2000(.אהדאהחינוך,אהוצ	תאהסתדרותאהמורים,אכרךאע''ד,אגיליוןא9.

(3)	 א,אדו''חאהוועדהאלהור	תאהקרי	ה,אשהוקמהאעל-ידיאועדתאהחינוךאשלאהכנסתאומשרדאהחינוךא)יוליא2001(.
(4)  Stanovich, K.E (1993). Romance and reality. The Reading Teacher, 47(4), 280-291. ( p. 285)
(5)  Hempenstall, K. (1997). The whole language – phonics controversy: an historical perspective.     
       Educational Psychology, 17(4), 399-418.  ( p. 412)

)מדריךאלמורה,אמבדקאקרי	האוכתיבהאבכיתותא	'א)2005,אינו	ר(.אמרכזא	רציאלבחינותאולהערכה.אמשרדאהחינוך.א)עמ'א4(4א (6)
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בספרותאהסוקרתא	תאתחוםאה	וריינותאמיוחסתאחשיבות מכרעת לרכישת קריאה מוקדמת.אברוסא
ג'וייס,אמורהא	מריק	י,אמסכםא	תאממצ	יאהמחקראוהמסקנותאמהניסיוןאה	מפירי:א"	נחנואיודעיםאכיא
)7(א יותר."א לתלמידיםאצעיריםאשל	אלמדואלקרו	אהיטבאסיכוייםאמינימ	לייםאלהשליםאז	תאמ	וחרא
ג'וייסאמבי	אנתוניםאעלאכשלישאמכללאהתלמידיםאב	רה''באשל	ארוכשיםאקרי	האכר	ויאבבית-ספרא
יסודי.אהו	אדוחהא	תאהנימוקאהקשוראלשינוייםאהחברתייםאהחדיםאוכותב:א"הטכנולוגיהאטובהאביותרא

להקנייתאהקרי	האהי	אז	תאשמצליחהאעםאכלאשכבותאהתלמידיםאלל	איוצ	אדופן."א)8(א

בחקרא הקרי	ה"א "מלחמתא 	תא מזינהא 	שרא ביותר"א הטובהא "הטכנולוגיהא 	חריא החיפושא בסוגייתא
ה	וריינות,אג'וייסאמכריז:א"השיטה של סינתזה פונטית )synthetic phonics(אניצחהא]...[אוהבי	הא

תחושהאשלאהקלהאלציבוראהצמ	אלפתרוןאבעייתאהכשלאבקרי	ה."א)9(אא

השיטהאשלא"תופסיםאבהגה"אעונהאבמדויקאלדרישותאהנ''ל:אהי	אמטילהאעלאהמורהא	תאה	חריותא
להצלחתאכלא	חדאמתלמידיאהכיתהאברכישתאהקרי	האבשנתאהלימודאהר	שונה.אהישגאזהאמת	פשרא
הודותאלמבנהאהפירמידליאשלאהתכנית,א''מלמטהאלמעלה''א)bottom-up(,אכלומראממיומנותאהפענוחא
שלאא	ותיותאוסימניאניקודאבודדיםא	לאפענוחאשלאצירופיא	ותאוסימןאניקוד,אלקרי	תאמיליםאבודדותא
ומשפטיםאועדאלקרי	תאהטקסטאבשלמותו.אערובהאלהצלחהאבתהליךאהי	אביצועאעקביאשלאמערךא
גורםא ולכלא לתלמידא גםא 	ל	א בלבד,א למורהא ל	א שקופותא שתוצ	ותיוא ה	ישיא והמעקבא הבקרהא

המתענייןאבהתקדמותו.

בתחתית הפירמידה של השגת האוריינות מונחת השליטה בצופן הפונטי אשר קשורה בקשר 
סיבתי הדוק עם מודעות פונולוגית ועירנות פונמית.אקשראזהאמו	ראבפרסומיםארבים.אביןאהבולטיםא
שבהםאהו	אמ	מרואשלאקייטאסטנוביץ'אעלאהספירלהאהמתדרדרתאבקרי	הא)מתיא	פקט(א–אשרשרתא

הכשליםאבעליאקשראסיבתיאביןאשלביאתהליךארכישתאהקרי	ה
:)aאcausalאאchainאofאachievementאdeficitsא“poor-gets-poorer”(

א חולשתאהמודעותאהפונולוגיתאמקשהאעלארכישתאהשליטהאבפענוחאהפונטי;	(

א חוסראשליטהאב	בניאיסודאגורםאל	כזבהאמניסיונותאהקרי	האהר	שוניים,אאלהימנעותאמפעילותאב(
הקשורהאבקרי	האולהבדליםאביןאהמתלמדיםאהמצליחיםאוהל	אמצליחיםאשנר	יםאברוריםאלמדיא

כבראב	מצעאשנה"לאהר	שונה;

א חשיפהאמועטתאלקרי	האוחוסראהניסיוןאבהאמכשיליםא	תאפיתוחאה	וטומציהאוהמהירותאשלאזיהויאג(
המיליםאהכתובות;

א ל	אד( ז	תא עקבא הנקר	;א להבנתא הנחוציםא מש	ביםא גוזלתא ומ	ומצתא 	יטיתא מיליםא קרי	תא
	תא מחלישא המ	כזבא המ	מץא ועניין.א סיפוקא שבסופהא להבנהא החותרתא קרי	הא מתקיימתא
המוטיבציהאלקרו	,אוהתלמידאנרתעאמקרי	הא	ואנכנעאללחץאוקור	אלל	אמעורבותאקוגניטיביתא

ורגשית;א

א הקרי	האהמועטתאל	אמ	פשרתאפיתוחא	וצראמיליםאוכישוריאשפהא	חרים,אשבלעדיהםאל	אניתןאה(
לעלותאלרמתאטקסטיםאבהת	םאלגיל;אהתוצ	האא-אהיעדראענייןאוחוסראמוטיבציהאלקרו	;אוחוזרא

חלילהא–אה	טהאבהעשרהאלשוניתאמדכ	תא	תאצמיחתאיכולתאהקרי	ה...א)10(

(7)  Joyce, B.R. (1999). Reading about reading: Notes from a consumer to the scholars of 

        literacy. The Reading Teacher, 52(7), 662-671. (p. 666)

(8) Joyce, B.R. (1999). (p. 670) 

(9) Joyce, B.R. (1999). (p. 669) 

(10) Stanovich, K.E (1986). Matthew effects in reading: Some consequences of individual

 differences in the acquisition of literacy. Reading Research Quarterly, XXI/4, 360-406. 

 

       

חשיבותה של 
המודעות הפונמית
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הקנייתאהמודעותאהפונמיתאזוכהאלתשומתאלבאמיוחדתאבשיטתאהמקוראשלאבתאיעקב:אשםאהחוברותא
"הגהאו	ות"אמבט	א	תאהתובנהאכיאהגה )פונמה( מהווה לבנת יסוד לא רק בשפה הדבורה, אלא 
גם בכל מערכת כתב פונטית.אפרדיננדאדהאסוסיוראהזהיראנגדא"הרודנותאשלאה	ות"א)"אofאtyrannyא
letterאtheא"(:א"עבורארובאבניא	דםאהרשמיםאהוויזו	לייםאברוריםאיותראמ	שרא	לואה	ודיטוריים,אוהדברא
)11(אבתכניתאהמוצעתא מסביראא	תאהעדפתאהקודמים.אהצורהאהגרפיתאלרובאמסתירהא	תאהצליל."א
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בהמשך.

אאאאאאאאאאאאאאאאבמתודיקהאשלאהקנייתאהצורהאשלאה	ותאהלכהאבתאיעקבאבעקבותאמריהאמונטסורי,אשצידדהא	ףאהי	א
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צורתאה	ות.

ג'ייןאצ'ולאטענהאכיאקור	אצעיראשרכשא	תאמיומנותאהפענוחאילךאוישכללא	תאיכולתאהקרי	האהיעילהא
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של התאמות חד-חד ערכיות ]...[ מספקת מספר חוקים מינימאלי עם כוח יצירה מקסימאלי."א)15(א
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 ההבדל בין הטבעיות    
 של לימוד הדיבור  
 למובניות המכוונת
 של לימוד הקריאה

אא)11( Saussure, F. de. (1999). Kurs obtshey lingvistiki. Jekaterinburg, Ural University Press 

 (in Russian). 1972 Edn. of: Cours de linguistique generale, 1916. (p.33(
 – Montessori ,M. (1913). Selbsttaetige Erziehung im fruehen Kindesalter, Stuttgartאאא)12(

           Ausgewaehlte Kapitel. Paedag, Bewegung 1967, pp. 52-77.

)Chall, J. S. (1983). Stages of reading development. New York: McGrow-Hill (p.47אאא)13(
 Share, D.L. (1995). Phonological recoding and self-teaching: sine qua non of readingאאא)14(

           acquisition. Cognition, 55, 151-218. (p.200-201(
)Share, D.L. (1995). (p.156אאא)15(א
 Gough. P.B., & Hillinger, M.L. (1980). Learning to read: an unnatural act. Bulletin ofאאא)16(

           the Orton Society, 30, 179-196.

,Studdert-Kennedy, M. (1987). The phoneme as perceptuomotor structure. In A. Allportאאא)17(

     D.G. Mackay,  W. Prinz, & E. Scheerer (Eds.):  Language  Perception  and  production:   

       Relationships between Listening, Speaking, Reading and Writing. (pp. 67-84). Academic

        Press, London. (p. 67)

(18)  Liberman, I.Y., & Liberman, A.M. (1990). Whole language vs code emphasis: Underlying  

       assumptions and their implications for reading instruction. Annals of Dyslexia, 40, 51 – 75.

גםאסטנוביץ' מדגיש את הצורך בתהליך מובנה ומבוקר:א"המחקראהר	האכיאהקנייהאמדויקתאעלאפיא
הגישהאשבהאהמורהאבמרכזאיעילהאיותר,אוכיאזוהיא	מתאבמיוחדאלתלמידיםאבסיכוןא–אהילדיםאעםאלקותא

למידהאועםאצרכיםאמיוחדים."א)19(

לשוןא כלא שלא המיוחדותא "התכונותא המורה:א ילמדא היסודייםא הספרא לבתיא קבעא הנחיותא מ	וגדןא
משפיעותאעלאהדרךאשבהאהי	אנכתבת,אומכ	ןאגםאעלאדרכיאהור	תאהקרי	האבלשוןאזו.א	ופיהאהפונטיא
שלאהשפהאהעבריתאומידתאההת	מהאהגבוההאיחסיתאביןאהסמלאהכתובאלקולוא–א	להאמקליםאמ	ודא
עלאהתהליךאשלארכישתאר	שיתאהקרי	ה.אשלבאבסיסיאוהכרחיאבלימודאהקרי	האהו	:אלמידתאהזיהויא
שלאהסימנים,אההבחנהאביניהם,אהעברתםאלצורהאהצליליתאולמידתאהקשראביןאסימןאלצלילו.אלמידהא
זואהי	אהבסיסאלהשגתאהמטרה של לימוד ראשית הקריאה – קריאת מילה משמעותית, הנתמכת 

ביכולת אנליטית-סינתטית."א)20(

ומנחשת. מדויקתא ל	א קרי	הא שלא שיטתיתא מניעהא מתוכננתא בהגה"א "תופסיםא שלא במתודיקהא
מילה  של  והבנה  קריאה  הי	א הפענוחא מיומנותא הקנייתא 	חריא בתורא הב	הא הבסיסיתא המטרהא
מנותקת מהקשר.אפרפטיאהר	האבמחקרוא	תאהיחסאהישיראביןאמידתאה	וטומציהא-אמהירותאודיוקא
בקרי	תאמילהאלל	אהקשראלביןאתופעתאהניחושאבקרי	ה.אהו	אמדבראעלאכךאבמונחיםאשלאיעילותא
אshared(אשלא limitedאcapacity( וחלוקתאהמש	ביםאהמוגבליםא )efficiencyאverbal(א ורבליתא
תשומתאהלבאבתיהלוךאהקרי	ה:א"...ההבדלאביןאקור	יםאמצליחיםאלנכשליםאמתבט	אבמידתאהבקרהא
במ	מץא תלויא פשוטא ההקשרא "	פקטא 	וא הניחוש,א פרפטי,א לפיא )21(.א הפענוח."א עלא ה	וטומטיתא

ובמשךאהזמןאהדרושיםאלתפיסהאמדויקתאשלאמילהאהמנוטרלתאמההקשר."א)22(

בספרותאהמקצועיתאמודגשתאהר	שוניותאשלאתהליכיאהפענוחאא(bottom-up(, לפניאהסיועאההקשריא
interactive-)ינטגרטיביאאאאא	תאהמושגאשלאתיהלוךאהפיצויאה	סטנוביץאביססא .)top-down)לסוגיוא

בחסר,  לוקה  מילה,  בקריאת  ביטוי  לידי  הבא  הפענוח,  כאשר   :)compensatory processing
מערכת ההבנה כולה נשענת באופן מסיבי יותר על מקורות למידה חליפים, כלומר על ֶהְקֵשר.א)23(

מטרתאהקרי	האהי	אהבנה.אהמחקראמבליטא	תאמשקלו הרב של החינוך הלשוניאבהשגתאיעדאמרכזיא
זה.א"הסיבהאהעיקריתאלפעראבלימודיםאביןאילדיםאמשכבותאשונותאהי	אפעראלשוני.אלסגירתאהפערא
הזהאדרושותאתכניותאלימודאשיַפצוא	תאהילדאבגילאצעיראככלאה	פשראעלאמהאשחסראלואאבביתוא
ובסביבתו."א)24(א	ברהםאכהןאטועןאכיאל	אדיא"ל	מןא	תאהתלמידיםאבהבנתאהנקר	ארקאב	ופןאמזדמןא
	גבאלימודאמקצועותא	חרים."אתכנית שיטתית המדורגת היטב נחוצה בתחום הבנת הנקראאל	א

פחותאמ	שראבהקנייתאקרו	אוכתוב."א)25(

בתכניתא"תופסיםאבהגה"אמשולבאהלימודאה	חר	יאשלאמיומנותאהקרי	האעםאהשגתאהיעדיםאשלא
החינוךאהלשוני,אשלאהבנתאהנקר	אושלאהבעהאבכתב.אהתכניתאהי	אמערך מובנה לפיתוח הדרגתי 

של האוריינות המוקדמת,אעםאמטרהאמוגדרתאבכלאשלבאושלב.א

הֶקֶשר בין 
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להבנת הנקרא
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לתכנית לימוד מובנית 
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המנגנוןאה	חר	יאלקרי	האמתו	ראבספרותאהמקצועיתאב	מצעותאארבעה מעבדי קריאה:

מעבד פונטי ה	חר	יאלפענוחאיסודותאהקרי	הא–א	ותיות,אסימניאהניקודאוהברות;  .1  
מעבד אורתוגרפי ה	חר	יאלזיהויאחזותיאשלאתבניותאהמיליםאוצורנים;א  .2  
מעבדאסמנטיאה	חר	יאלגילויאול	ישוראמילהאכתובהאבעזרתאפירושה;  .3  

מעבד הקשרי ה	חר	יאלגילויאול	ישוראמילהאכתובהאבעזרתאההקשראהסמנטי,אהתחביריא	וא  .4  
הפרגמטיא)26(א)27(.

שניאהמעבדיםאהר	שוניםאפועליםאבכיווןאbottom-upא)מלמטהאלמעלה(,או	ילואבשנייםאאאאה	חרוניםא
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