
 הערה מקדימה: על למידה ובית הספר.

ההצעה שאנחנו מציעים בקורס היא מצויינת, אבל לא מתאיה לבתי ספר. בתי ספר אין את המשאבים המתאימים 

 לרוב כדי ללמד בדרך הזאת. אז איך לומדים במקביל לבית הספר?

 כדאי ללמוד עם הילדים בגן חובה.

אם אתם כבר בבית הספר, הייתי מציע ללמוד במקביל בלי להתערב במה שקורה בבית הספר. אולי היה יותר 

טוב אם היינו מצליחים שבתי הספר יעבדו כך, אך זה לא המצב היום. בתקווה שיום אחד זה ישתנה.  תדמינו 

כאילו אתם מלמדים את הילד. תתחילו שלב שלב. תראו שהשלבים יושבים טוב ותעברו הלאה. אל תכעסו על 

 המורים   ובתי הספר. הם עושים את המירב.

 אם יש סגר, לנצל אותו....

 המלצה.  –סדר לימוד הקריאה 

 רכישת האותיות 

 למידת האותיות

נסו ללמד את הילדים ללא דימויים את הקבוצה. במקרה  ה.-בקבוצה הראשונה של האותיות , אהתחילו 

של ילדי גן תלמדו את הקבוצה אות אות.  במקרה שזה לא הולך בקלות, נסו להשתמש בדימוי הויזואלי. 

תראו לילדים את האות ג'. תראו לה איך היא כמו גנב.  ותמשיכו ללמד. אל תראו ציורים.  אם בהמשך 

 תמצאו סיבה לעבור לדימויים שמיעתיים, עשו זאת... 

. הילד.ה צריכים להצליח לזהות את בדיקת ביצועלאחר סיום לימוד האותיות של היחידה הראשונה עשו 

כל האותיות כשהם בשורה. בצעו את בדיקת הביצוע, בעזרת לוח מחיק, מגנטים או כל כרטיסי אותיות 

 אחרים. 

 בקוביה אפשר להשתמש בח וכ באותה פאה. פשוט להציג את אותה האות בכיוון אחר. כ -ו –קבוצה שניה 

 פ )דגושה(-ל -קבוצה שלישית

 ש –פ)רפויה( -קבוצה רביעית 

 ת+סופיות –קבוצה חמישית 

 בדיקת ביצוע של כל האותיות

 לימוד עיצורים

 בדיקת ביצוע של העיצורים

 לימוד פתח

 תרגול חיבור של תנועה וניקוד  

 בדיקת ביצוע פתח.

 בדיקת ביצועתרגול  פתח ושווא +

 ובדיקת ביצוע, תרגול הוספת קמץ
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 קריאה בפתח, שווא וקמץ

 מילים של עיצור ותנועה, או שתי תנועות

 תנועות 3תנועות ועיצור, או  2מילים של 

 תנועות ועיצור ) עכביש( 3מלים של 

 משפט קצר

 קטע

 תרגול והבנה של יותר מתנועה אחת  -לימוד חיריק 

 תרגול חיריק  +בדיקת ביצוע

 תרגול חיריק ופתח ובדיקת ביצוע

 תרגול כל הניקודים ובדיקת ביצוע

 הוספת חיריק מלא + בדיקת ביצוע

 לימוד קריאה עם חיריק

 הבנה של ההבדל בין שווא לצרה   -הוספת צרה 

 תרגול ובדיקת ביצוע צרה

 תרגול שווא וצרה ובדיקת ביצוע

 תרגול כל הניקודים ובדיקת ביצוע

 ובדיקת ביצוע.  הוספת סגול

 לימוד קריאה עם צרה וסגול

  –הוספת חולם 

 תרגול חולם ובדיקת ביצוע

 תרגול כל הניקודים ובדיקת ביצוע

 הוספת חולם מלא

 קריאה בתוספת חולם
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 המלצה.  –המשך סדר לימוד הקריאה 



 הוספת שורוק 

 תרגול וביצוע

 , ובדיקת ביצוע. חולם מלא ושורוקתרגול 

 תרגול כל הניקודים ובדיקת ביצוע. 

 –הוספת קובוץ 

 תרגול ובדיקת ביצוע. 

 תרגול כל הניקודים ובדיקת ביצוע. 

 קריאה עם כל הניקודים
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 המלצה.  –המשך סדר לימוד הקריאה 

 
עזרים ללמידה 

 ראשונית
 עזרים לתרגול

עזרים לבדיקת 
 ביצוע

 אותיות

 
 קוביות גדולות

קוביות גדולות, דאבל 
אותיות, מגנטים, 

 מגנטים, שעון חול

 מגנטים ניקוד
קוביות קטנות, 
 מגנטים, קלפים

 מגנטים, שעון חול

 קריאה מצרפת
 מגנטים

 )אפשר גם קוביות( 

מגנטים, לוח מחיק, 
 ספרונים

 לוח מחיק

 —————— שיפור קריאה מצרפת
יבריש, דפי ‘קלי ג

 טעויות, חומש
 %09מבחן ה

    

    

 עזרים לשלבים השונים

בטבלה הבאה נמצאת ההמלצה לשימוש בעזרים שונים בשלבים השונים. בעזרי תרגול אין 
 חובה להשתמש. אנחנו משתמשים בעזרי תרגול בכל מקום שיש צורך בתרגול משמעותי.  


