
 

 

 

 

 

 

 תוכנית השלמת תהליך רכישת הקריאה והכתיבה -המשך יסודות 

 .והכתיבה הקריאה של היסוד אבני את שרכשו עברית דוברי' ג'/ב בכיתה לילדים התוכנית מיועדת

 בכתב והבעה הנקרא הבנת, קריאה שטף

, בכתב הבעה) הכתיבה ותרגול הנקרא הבנת, הקריאה שטף שיפור על דגש נשים השנה במהלך

אתרים באנטרנט  ,חוברות מספר עם עבודה בשיעורים נשלב(. קריא כתב על והקפדה כתיב שגיאות

 .ובהצלחה בהנאה הללו ההמיומנויות שלושת את לחזק לנו שיעזרו, ותוכנות

 

  ומועדים חגים

 שמות את ילמדו הילדים. ובמועדיו ישראל בחגי עוסקת, ועבודה לימוד בחוברת המלווה, התוכנית

 ורלוונטית מהנה בצורה לחג הקשורים ושירים סיפורים, הברכות, המנהגים את, וסיפורוהחג 

 לכל הילדים. להתקדמות בהתאם והכתיבה הקריאה בהוראת החג תכני את נשלב למידהב. לעולמם

 נקבלבנושא החגים,  בכיתה בנוסף לשיעורים .ובמהלכו החג לפני שניים או אחד שיעור נקדיש חג

  . עמקאת כל החגים במסיבה של פעילויות במסגרת הכיתה או במסגרת קהילת 

 

 תפזורות ולשון עשר -אוצר מילים 

 הראשונים צעדיהם את העושים לילדים וקלה בסיסית ותשבצים ברמה תפזורות ביחד נפתור

 לעולמם הקרובים והתשבצים עוסקים בנושאים התפזורות. העברית השפה של ובכתיבה בקריאה

 .בעברית המילים אוצר את להעשיר לילדים ויעזרו הילדים של

 



 " חברותא" שיעורי

 מקורי טקסט יהיה מהסיפור חלק)ל "חז לסיפורי או מהתורה לסיפור ונאזין ביחד נשב לחודשיים אחת

 קריאת בעקבות שעולות ולדילמות לרגשות, מרכזיות לדמויות, לעלילה נתייחס(. מעובד טקסט וחלקו

 .והמחזה כתיבה פעילויות נשלב הסיפור בעקבות. כיום שלנו לחיים הסיפורים בין קשר ונמצא הסיפור

  "סיפורים פה"

נוודא את , נפרש מילים קשות, סיפורל נאזיןבעברית שבמהלכה  סיפורקריאת נהנה מ אחת לכמה שיעורים

נעסוק נייחד זמן לדיון ונקדיש מחשבה למוסר ההשכל והערכים העולים מהסיפור ולסיום , הבנת הסיפור

 .יצירה ותנועה ,מוזיקה המשלבות שונות בעקבות הסיפור ויותבפעיל

 "ניצנים"

 העוסקים ספרונים שבעה לתוכנית. בתפוצות העברית הוראת למסגרת פותחה" ניצנים" תוכנית

 ונעבוד ספרון ביחד נקרא לחודש אחת. הילדים של יום היום ומחיי היהדות מתחומי בנושאים

 את ומטפחות מהנות, מגוונות בחוברת הפעילויות. לספרון הקשורה בפעילות העבודה בחוברת

 . והכתיבה הקריאה ושיפור לחיזוק הנדרשים והמיומנויות הכישורים

 (חג מסיבת או שיעור שאינו) טיפוסי שיעור מבנה

 

 פעילות פתיחה: משימה הקשורה לתוכנית השיעור 

 ותרגול  שיר הימים, לוח מזג האוויר,שיח הקנייה, אותיות שירי: מפגש פתיחה

 הבנת, הקריאה שטף לשיפור עבודה חוברות בשתיים/ שלוש נעבוד שיעור מידה: בכלללחן וש

/ חברותא/ סיפורים פה) למעלה המצוינות מהפעילויות באחת ונעסוק הכתיבה ותרגול הנקרא

  (.ניצנים

 . הנקרא והבנת הקריאה לשיפור קופסא משחקיב נשחק השיעור פעילות סיום: בסוף

 

 :הלימודים שנת לסוף היעדים

 לרמת המתאימות ויצירות בכיתה שנלמדים טקסטים של ומדוייקת קולית קריאה יקראו הילדים

 .הנקרא והבנת האלפביתי בצופן שליטה תוך הקריאה שלהם

 .קריא ובכתב נכון בכתיב הנלמד לנושא הקשורות ומילים שכיחות מילים יכתבו הילדים .1

 . תחבירית מבחינה ותקינים פשוטים משפטים יכתבו הילדים .2

 . שלהם בעברית המילים אוצר את ירחיבו הילדים .3

 .הנשמע את ויבינו פה בעל עצמם את יביעו: שלהם בעברית השיח כישורי את יפתחו הילדים .4

 הילדים יכירו את חגי ישראל ואת הסיפור ההיסטורי, המנהגים והשירים הקשורים לכל חג. .5



 הילדים יכירו שירים ומשוררים ישראליים. .6

 וידע תרבותי מטען הספרים מן וישאבו ישראלים סופרים של ילדים ספרי כחמישה יכירו הילדים .7

 .עולם

 .בהם הטמונים הערכים הבנת תוך ל"חז סיפורי/מקרא סיפורי חמישה יכירו הילדים .8

 

 

 

  

  

 


