
 
 
 
 
 

 
 
 

 תכנית ששב"ש שנתית להוראת השפה העברית בחברה הדרוזית
 

 ' בשכבה 
 

 2022אוגוסט 

 שנה"ל תשפ"ג

 

 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 אגף חינוך דרוזי וצ'רקסי ואגף שפות 
 הפיקוח על העברית במגזר הדרוזי

 מחוז צפון ומחוז חיפה



 מבוא לתכנית הששב"ש

. מערך זה תכנית ששב"ש בחינוך היסודי בחברה הדרוזית מאורגנת לפי מערך ההוראה והלמידה במקצוע עברית כשפה שנייה במגזר הדרוזי

 .חודש וכלה בשנה כולהה אל תוך ,השלםהבודדת אל השבוע  נמתח לאורך השנה מהשעה

חשיפה, הקנייה, תרגול  -ות על עקרונות הוראת העברית כשפה שנייה במגזר הדרוזי, קרי סנוסף לכך, כדי להטמיע את המיומנויות המבוס

 .בהקשר והפקה שלמה, התכנית בנויה באופן ספיראלי

  ל.דרטיזציה עבור הבוגר בכל שכבת גיהלימודים השלמה, שקובעת סטנר לציין שהתוכנית נגזרת מתוך תוכנית תמיו

הסטנדרטים בתוכנית ששב"ש מנוסחים כפעולות להשגה, המשלבות איתן את אופן המדידה וההערכה בשילוב כלים דיגיטליים. הגישה הרווחת 

האזנה והבנת הנשמע, קריאה  ת הדקדוק בהקשר,הורא תקשורתית, שיש בה דגש חזק על-היום בעולם לרכישת שפה שנייה היא פונקציונלית

 .הפקה שלמה בע"פ והבעה בכתב, בהקשרים חברתיים משמעותייםלוהבנת הנקרא, ומכאן 

 

 .ברכות חמות לשנת לימודים פורייה ומוצלחת

 

 איאד מוהנא

 מפמ"ר עברית במגזר הדרוזי

 



 חודש ספטמבר 1שבוע 
 מועד המדידה

רהפעולת המו מדידה והערכה וההערכה  יעדי שליטה )מה?( מספר 

 במהלך השיעור

התלמידים מתנסים 
בדיבור בנושא שיחה 

 והיכרות
 

התלמידים שרים שירים 
 בעברית

חשיפה והוראת שירים ספורים 
וקטעי מידע קצרים הנוגעים 

לאות הנלמדת או הנושא הנלמד.                                                 
                                                                                                                         שלום כתה ב' סרטון

                                                                  ימי השבוע סרטון
                                                                                              עונות השנה סרטון

במהלך 
שלושת 
 השיעורים

הקשבה לדברי 
אחרים, מתן 
תגובה בצורה 

הולמת והשתלבות 
בשיחה. )הקשבה, 

תגובה,שאלה, 
 תשובה(

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

קריאה קולית ועצמית של  במהלך השיעור
 התלמידים

צר המילים של או העשרת
פיתחת השנה בנושא: , התלמיד

 שלום כתה ב'
 

ימות השבוע, חודשי השנה, עונות 
 השנה )מושגי זמן(

 ?מה יש בכתה
 מה יש בילקוט?

  שלום כתה ב'מצגת 

במהלך 
שלושת 
 השיעורים

הכרת שמות 
האותיות וזיהוי 
צורתן בכתב יד 

אות,  -ובדפוס 
הכרת האות צורה 

 ב': שלום כתה ב'

קריאה  מיומנות:
 :3אופנות  בקול

  מה בכתה? ומה בילקוט?  דפי עבודה במהלך השיעור
במהלך 
שלושת 
 השיעורים

תיבה תוך כ
התחשבות במבנה 

הצורני. )ארגון 
צורני של 

המחברת: שורה, 
רווח, שול, עמוד, 

 דף(

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

 במהלך השיעור
התלמיד מצליח לספר על 

עצמו משפט קצר תוך 
 שימוש בכינוי גוף "אני"

, הגוף כינויי חשיפה לנושא
  באמצעות השיר

  "אניכינויי הגוף " 

במהלך 
שלושת 
 השיעורים

 :5אופנות  ידע לשוני מיומנות: כינויי גוף

https://lo.cet.ac.il/player/?task=f6b95232-b62b-4576-93ff-440eb5b5e132&sitekey=ar.ebag#pageId=page_1&documentId=e87d5145-67a4-4d9f-a957-d6b5c91xryui40758
https://lo.cet.ac.il/player/?task=f6b95232-b62b-4576-93ff-440eb5b5e132&sitekey=ar.ebag#pageId=page_1&documentId=e87d5145-67a4-4d9f-a957-d6b5c91xryui40758
https://youtu.be/1F2FvCMwBbQ
https://youtu.be/1F2FvCMwBbQ
https://youtu.be/aySaxXvRqaY
https://youtu.be/aySaxXvRqaY
https://docs.google.com/presentation/d/1x-SKhq3KBlkhRJNYwjm_G-MbWYLjq4r4/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1V3tRHU-h0sjiXYVmEr0Kl2R28nzRmTih/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V3tRHU-h0sjiXYVmEr0Kl2R28nzRmTih/view?usp=sharing
https://lo.cet.ac.il/player/?task=f6b95232-b62b-4576-93ff-440eb5b5e132&sitekey=ar.ebag#pageId=page_1&documentId=e87d5145-67a4-4d9f-a957-d6b5c9140758
https://lo.cet.ac.il/player/?task=f6b95232-b62b-4576-93ff-440eb5b5e132&sitekey=ar.ebag#pageId=page_1&documentId=e87d5145-67a4-4d9f-a957-d6b5c9140758
https://youtu.be/wYl1z8fekdY
https://youtu.be/GukEJETngdI


 

 

 חודש ספטמבר 2שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

מדידה 
 יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה והערכה

ביצוע הנדרש 
במשימה 

 המתוקשבת

  משימה מתוקשבת
 
  

פורים יחשיפה והוראת שירים ס
וקטעי מידע קצרים הנוגעים לאות 

                             הנלמדת או הנושא הנלמד.
 ת שפותערבית ועברי -מבוא לשפה 

  אחיות   
 שיר האותיות

   בלי סודות שיר האותיות
 

במהלך 
שלושת 

למידת שירים וסיפורים  ריםוהשיע
פה )ישיר -קצרים בעל

 ) בעל פה(.----ודקלום( 
 מיומנות:

האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

 במהלך השיעור

קריאה קולית 
ועצמית של 

התלמידים.                       
השתתפות במשחק 

זיכרון האותיות 
 כ-: מא'חלק א
  ת-מל' -חלק ב

                                     מצגת האותיות
                           הצגת האותיות בדפוס ובכתב יד.

במהלך 
שלושת 

הכרת שמות האותיות  ריםוהשיע
וזיהוי צורתן בכתב יד 

 אות, צורה -דפוס וב
קריאה  מיומנות:

 :3אופנות  בקול

 במהלך השיעור

התלמיד יצליח 
לזהות את השורות 

המודגשות 
 במחברת.

הדגמת אופן כתיבה ועיצוב נכון של  
האות, מילה, משפט תוך התחשבות 

במבנה הצורני של המחברת.                         
 אופן כתיבה במחברת מצגת

 
  

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

כתיבה תוך התחשבות 
במבנה הצורני. )ארגון 
צורני של המחברת: 

שורה, רווח, שול, עמוד, 
 דף(

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

 במהלך השיעור

התלמידים 
 מצליחים

להשתמש בכינויי 
הגוף השונים תוך 

כדי שילוב 
 תיאטרון בובות.

: גוף ראשון )אני מצגת כינויי גוף
 אנחנו(

במהלך 
ושת של

ידע  מיומנות: כינויי גוף ריםוהשיע
 :5אופנות  לשוני

https://saf.galim.org.il/page/73644/0
https://saf.galim.org.il/page/73644/0
https://youtu.be/dTds-RVD2iU
https://youtu.be/dTds-RVD2iU
https://youtu.be/XtDIFvN05oc
https://youtu.be/XtDIFvN05oc
https://youtu.be/f7wWU7lzN3Q
https://youtu.be/f7wWU7lzN3Q
https://wordwall.net/he/resource/5008659
https://wordwall.net/he/resource/5008659
https://wordwall.net/he/resource/5008860
https://wordwall.net/he/resource/5008860
https://drive.google.com/file/d/1cwRmUBekVxJWc5dvdTAEW3HYFcZ_huCM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eib1VFPNRpugcNOp9ctpqfjkrp15ERBs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eib1VFPNRpugcNOp9ctpqfjkrp15ERBs/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/19slv8MKSv6ExIoTLvW2wt0g0phOcO9tR/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/19slv8MKSv6ExIoTLvW2wt0g0phOcO9tR/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true


 ד חודש ספטמבר 3שבוע 
מועהמדי

 דה
 וההערכה

 יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה מדידה והערכה

במהלך 
 השיעור

התלמיד מצליח 
להקשיב למורה \להאזין

ולהקיף את המילים 
המכילות האות א'.                                

ריאה קולית ועצמית של ק
 התלמידים.

חשיפה והוראת שירים ספורים 
ות וקטעי מידע קצרים הנוגעים לא

 סרטוןהנלמדת או הנושא הנלמד. 
 לומדים לקרוא האות א':

במהלך 
שלושת 

למידת שירים וסיפורים  ריםוהשיע
יר פה )יש-קצרים בעל

 ) בעל פה(.----ודקלום( 
 מיומנות:

האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

מתן מילה 
המתחילה 
באות א 

 בע"פ. 

התלמיד יצליח לקרוא 
האות א' עם התנועות: 

 קמץ, פתח, חיריק וחולם.

העשרת אוצר המילים של התלמיד 
ת האות במילים המכילות א

הנבחרת: בתחילת המילה )אות 
פותחת(, באמצע המילה ואות 

 סוגרת.           

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

"א" קריאת האות 
בצירוף התנועות: קמץ, 

  -פתח, חיריק, חולם 
 .תנועה

קריאה  מיומנות:
 בקול

אופנות 
3: 

במהלך 
 השיעור

כתיבת האותיות בצורה 
         תקנית.                         

דף עבודה האות א' 
 דפוסב

בכתב דף עבודה האות א' 
 יד

אופן כתיבת האות א' בדפוס  מצגת 
ובכתב יד:                                                               

הדגמת אופן כתיבה ועיצוב נכון של 
חשבות האות, מילה, משפט תוך הת

 במבנה הצורני של המחברת.                                                
                                                                                                      בדפוססרטון אופן כתיבת האות א' 
  בכתבסרטון אופן כתיבת האות א' 

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
יצוב נכון של בעכתיבה ו

האות א' תוך התחשבות 
במבנה הצורני של 

המחברת, בכתב קריא 
 ובכיוון הנכון.

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 4אופנות
: 

מהלך ב
 השיעור

התלמידים  מתנסים 
שיח -בדיבור באמצעות דו

עם מורה / תלמיד אחר / 
בובת יד / באמצעות 

מספרים  -הצגה עצמית
על עצמם תוך שימוש 

 בכינויי הגוף

כינויי גוף: גוף שני )אתה,  מצגת
 את, אתם אתן( 

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
ידע  מיומנות: כינויי גוף

 לשוני
אופנות 

5: 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=am2KjGG3cXo
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/213
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/213
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/213
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/213
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/213
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/213
https://drive.google.com/file/d/1YQbLUk_urARdNmmJisQzPFuZ4TQvbj-7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAXDMUNOOz3NFV9TRsyUBYpQB2nMOVjB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAXDMUNOOz3NFV9TRsyUBYpQB2nMOVjB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAXDMUNOOz3NFV9TRsyUBYpQB2nMOVjB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F1qlT9PmL9UfeKAcaPlIn1iXxfiQTLO7/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=5YN4oZBFZpA
ידhttps:/www.youtube.com/watch?v=Q78HeH6OBQQ
https://docs.google.com/presentation/d/19slv8MKSv6ExIoTLvW2wt0g0phOcO9tR/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/19slv8MKSv6ExIoTLvW2wt0g0phOcO9tR/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true


 חודש ספטמבר 4שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

 יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה מדידה והערכה

במהלך 
 השיעור

להקשיב \צליח להאזיןהתלמיד מ
ליט איפה שומע ּב? והלח משימהל

 ואיפה שומע ב:

חשיפה והוראת שירים ספורים 
וקטעי מידע קצרים הנוגעים 

                                                 לאות הנלמדת או הנושא הנלמד.
 .לומדים לקרוא האות ב' סרטון

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

למידת שירים וסיפורים 
פה )ישיר -קצרים בעל

 ) בעל פה(.----ודקלום( 
 מיומנות

האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1ותאופנ

במהלך 
 השיעור

התלמיד יצליח לקרוא האות ב' 
עם התנועות: קמץ, פתח, חיריק 
וחולם.    קריאה קולית ועצמית 

 של התלמידים.

העשרת אוצר המילים של 
ות את התלמיד במילים המכיל

)אות פותחת(, האות הנבחרת: 
באמצע המילה ואות סוגרת.                                      

                      "אבא באהברות "חלוקה ל

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

 "ב"קריאת האות 
בצירוף התנועות: קמץ, 

  -פתח, חיריק, חולם 
.  הבחנה בין תנועה

ב" מבחינה -צלילים "ּב
 וגיתפונול

קריאה  מיומנות
 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

כתיבת האותיות בצורה תקנית 
ובהתאם לבמנה הצןרני של 

האות ב'  דף עבודההמחברת. 
 בדפוס

      האות ב' בכתב יד דף עבודה
  דף עבודה ּב או ב 

                                                                                             
כתיבת המשט "אבא בא" 

 במחברת בכתב קריא ונכון. 

הדגמת אופן כתיבה ועיצוב נכון 
של האות, מילה, משפט תוך 
התחשבות במבנה הצורני של 

כתיבת אופן  מצגת המחברת.
                                                                             בכתב ידהאות ב' דפוס 

אופן כתיבת האות ב'  סרטון
                                                                                           בדפוס:

אופן כתיבת האות ב' בכתב  סרטון
 יד

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

כתיבה ועיצוב נכון של 
האות ב' תוך התחשבות 

במבנה הצורני של 
, בכתב קריא המחברת

הרכבת  ובכיוון הנכון. 
מילים מצלילים שונים 

 וכתיבתן.
)כתיבה תקנית של 

 מילים.
פירוק והרכבה של 

 מילים(

 מיומנות
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
 השיעור

התלמידים  מתנסים בדיבור 
שיח עם מורה / -באמצעות דו

תלמיד אחר / בובת יד / באמצעות 
מספרים על עצמם  -הצגה עצמית

 גוףתוך שימוש בכינויי ה

מצגת כינויי גוף: גוף שלישי ) 
 הוא, היא, הם, הן(

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
ידע  מיומנות כינויי גוף

 :5אופנות  לשוני

 

 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=daaa9b0b-0bf6-4cbb-a375-5f4b0d11759a&language=he&sitekey=ebag
https://www.youtube.com/watch?v=XcPpsVZtdXc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=XcPpsVZtdXc&t=3s
https://drive.google.com/file/d/1Z7b1rzMY69781dCSMqISGPRC5JP3IokW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UajVBdFzNDWNr4jx2ACaPQhCvewcbwou/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z-33pIRBrHz8rEmra9oO1ZtLOzG_axVO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z-33pIRBrHz8rEmra9oO1ZtLOzG_axVO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/187uAgoKEUYoU-0-JswB3MEeabE-ZpZHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qNa_9S1nxbuuGPrEOHXKngaVDZC4vQ2-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7d4nOuIDEZ4
https://www.youtube.com/watch?v=7d4nOuIDEZ4
https://youtu.be/4GoxFkn8IqU
https://youtu.be/4GoxFkn8IqU


 אוקטובר חודש  1 שבוע
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(מדידה והערכה  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

התלמיד מצליח לקרוא 
הברות טפל עם 

ת ולזהות את התנועו
 הצילילים של האותיות.

חשיפה והוראת שירים ספורים וקטעי 
מידע קצרים הנוגעים לאות הנלמדת 

  או הנושא הנלמד.
 

     האות ולומדים לקרוא 
 

 ", ריקי זקן חצרסתיו בסיפור "

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

ההקשבה לדברי 
אחרים, מתן תגובה 

בצורה הולמת 
והשתלבות בשיחה. 

)הקשבה, 
תגובה,שאלה, 

 תשובה

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

התלמיד יצליח לקרוא 
האות ו' עם התנועות: 

קמץ, פתח, חיריק 
 וחולם.

תלמיד העשרת אוצר המילים של ה
במילים המכילות את האות הנבחרת: 
בתחילת המילה )אות פותחת(, באמצע 

                המילה ואות סוגרת.                                                               
 מצגת עונת הסתיו

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

 והכרת האות 
וקריאתה בצירוף 
התנועות: קמץ, 

  -פתח, חיריק, חולם 
תנועה.                               

 עונת הסתיו

קריאה  מיומנות:
 :3אופנות  בקול

במהלך 
השיעור 
 במהלך
 השיעור

על התלמיד לכתוב את 
האות בכתב קריא 

ובכיוון הנכון.             
  דף עבודה האות ו 

הדגמת אופן כתיבה ועיצוב נכון של 
האות, מילה, משפט תוך התחשבות 

רני של המחברת.             במבנה הצו
פן כתיבת האותו' בדפוס או מצגת

 ובכתב יד: 
   האות ו' בדפוססרטון אופן כתיבת 
  האות ו' בכתב ידסרטון אופן כתיבת 

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

כתיבה ועיצוב נכון 
תוך  של האות

התחשבות במבנה 
הצורני של 

המחברת, בכתב 
 קריא ובכיוון הנכון.

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
 השיעור

התלמיד מצליח לזהות 
את כינויי הגוף דרך 

 פעילות

)חזרה על כל שמות  מצגת כינויי גוף
 וףגכינויי ה

  "אני ואתה נשנה את העולם"שיר   

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
 :5אופנות  ידע לשוני מיומנות: נויי גוףכי

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u9YuKMR13Ms
https://youtu.be/lXxfx3z0-G8
https://docs.google.com/presentation/d/1wMWv3rXPmvRzLwWmTkf-8GM_6HGOVzoz/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1wMWv3rXPmvRzLwWmTkf-8GM_6HGOVzoz/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1P2yKcWjyeWNbAXYc0S5anKxmaucU0T5h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P2yKcWjyeWNbAXYc0S5anKxmaucU0T5h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fnvmpvWoTMMnhL-9QgvnqTfz_iPI9nhT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fnvmpvWoTMMnhL-9QgvnqTfz_iPI9nhT/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=bMnPu2kk4-U%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https://www.youtube.com/watch?v=bMnPu2kk4-U
https://www.youtube.com/w%20%20atch?v=2EJHAee7r-U
https://wordwall.net/he/resource/11754754
https://wordwall.net/he/resource/11754754
https://docs.google.com/presentation/d/19slv8MKSv6ExIoTLvW2wt0g0phOcO9tR/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/19slv8MKSv6ExIoTLvW2wt0g0phOcO9tR/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/VOrpVYvS8ZA


חודש אוקטובר  2 שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

מדידה 
(והערכה  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

התלמיד מצליח 
לקרוא הברות טפל 

עם התנועות 
ולזהות את 

הצילילים של 
 האותיות.

חשיפה והוראת שירים ספורים 
צרים הנוגעים וקטעי מידע ק

                   לאות הנלמדת או הנושא הנלמד. 
                       שיר האותיות

  האות יסרטון לומדים לקרוא 

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

ה לדברי אחרים, הקשב
מתן תגובה בצורה הולמת 

והשתלבות בשיחה. 
)הקשבה, תגובה,שאלה, 

 תשובה

האזנה והבנת  מיומנות:
 :1אופנות הנשמע

במהלך 
 השיעור

התלמיד יצליח 
לקרוא האות י' עם 

התנועות: קמץ, 
פתח, חיריק 

 וחולם.

ר המילים של העשרת אוצ
התלמיד במילים המכילות את 

האות הנבחרת: בתחילת המילה 
)אות פותחת(, באמצע המילה 

 ואות סוגרת.      

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

הכרת האות י וקריאתה 
בצירוף התנועות: קמץ, 

  -פתח, חיריק, חולם 
 תנועה.

 :3אופנות  קריאה בקול מיומנות:

במהלך 
  האות ו דף עבודה השיעור

אופן כתיבת האות י'  מצגת 
 בדפוס ובכתב יד       

כתיבה ועיצוב נכון  הדגמת אופן
של האות, מילה, משפט תוך 
התחשבות במבנה הצורני של 

המחברת.                                                                                     
אופן כתיבת האות י'  סרטון

                                                                                                                              בדפוס       
אופן כתיבת האות י' בכתב  סרטון

  יד

במהלך 
שלושת 

ון של כתיבה ועיצוב נכ ריםוהשיע
האות תוך התחשבות 

במבנה הצורני של 
המחברת, בכתב קריא 

 ובכיוון הנכון.

כתיבה והבעה  מיומנות:
 : 4אופנות בכתב

במהלך 
 השיעור

התלמידים יזהו, 
יכירו ויבחינו בין 
 זכר ונקבה בע"פ.

חשיפה לנושא זכר ונקבה, סיפור 
 ריקי זקן" -זכר ונקבה"

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
 :5אופנות  ידע לשוני מיומנות: זכר נקבה

 

 

 

https://youtu.be/XtDIFvN05oc
https://youtu.be/XtDIFvN05oc
https://www.youtube.com/watch?v=N7IGTlZUp80&t=2s
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/243
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/243
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/243
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/243
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/243
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/243
https://drive.google.com/file/d/155fJpI0sdcIcIcikYkfKit4x7ZAMJNQ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/155fJpI0sdcIcIcikYkfKit4x7ZAMJNQ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxWsKd44tH5zMqHQKtGeZ-o1gELsY7hU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=hKk_BlylvTc
https://www.youtube.com/watch?v=hKk_BlylvTc
https://www.youtube.com/watch?v=NqskoE46AhU
https://www.youtube.com/watch?v=NqskoE46AhU
https://youtu.be/9FMt46EtS64


חודש אוקטובר  3שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(מדידה והערכה  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור 

מילוי הוראות והנחיות 
פשוטות אשר מבקש 

 המורה במהלך השיעורים.

ספורים  חשיפה והוראת שירים
וקטעי מידע קצרים הנוגעים לאות 

 הנלמדת או הנושא הנלמד.                   
  שיר האותיות

  האות ה לומדים לקרוא 
 , ריקי זקן זכר או נקבהסיפור 

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
הבנת הוראות 
ומילוי הנחיות 

 פשוטות )הוראת(.
 מיומנות:

האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

מתן מילה 
המתחילה 
 באות בע"פ. 

התלמיד יצליח לקרוא 
האות ה' עם התנועות: 

קמץ, פתח, חיריק וחולם. 
 )המילים: הוא, היא(

העשרת אוצר המילים של התלמיד 
במילים המכילות את האות 

הנבחרת: בתחילת המילה )אות 
פותחת(, באמצע המילה ואות 

 סוגרת.      

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

 ה  הכרת האות
וקריאתה בצירוף 
התנועות: קמץ, 

פתח, חיריק, חולם 
 עה.תנו  -

קריאה  מיומנות:
 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

י עבודה לאופן כתיבת דפ
                                  דפוסהאות, ב

  ובכתב יד

ופן כתיבת האות ה'בדפוס א מצגת
                                                                                      ובכתב יד

הדגמת אופן כתיבה ועיצוב נכון של 
האות, מילה, משפט תוך התחשבות 

 במבנה הצורני של המחברת.

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

כתיבה ועיצוב נכון 
של האות תוך 

התחשבות במבנה 
הצורני של 

המחברת, בכתב 
קריא ובכיוון 

 הנכון.

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 

 בבכת
 : 4אופנות

במהלך 
לזכר  ה'?למי שייכת האות מצגת   דף עבודה השיעור

 או לנקבה?

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
 :5אופנות  ידע לשוני מיומנות: זכר נקבה

 

  

https://youtu.be/GukEJETngdI
https://youtu.be/GukEJETngdI
https://www.youtube.com/watch?v=URKCcl2VDdU&t=55s
https://youtu.be/9FMt46EtS64
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/221
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/221
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/221
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/221
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/221
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/221
https://drive.google.com/file/d/1kgyFb3mzUOHBsFXhSdLmjYblQkqD3jlI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12pp8dN9gOuPMUNL3GKOkVYaHVDKcU01Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12pp8dN9gOuPMUNL3GKOkVYaHVDKcU01Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R96wyJamKRmdBppDcsNgji-Uz-CGyQUb/view?usp=sharin%20%20g
https://drive.google.com/file/d/1R96wyJamKRmdBppDcsNgji-Uz-CGyQUb/view?usp=sharin%20%20g
https://drive.google.com/file/d/1AIwBaGhMrb0JTDI2XEIX30RKpYR-voEg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AIwBaGhMrb0JTDI2XEIX30RKpYR-voEg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file%20/d/12D2sacyIHtpvKenfNx-z2YeaEG2VkeNL/view?usp=sharing


אוקטובר חודש  4שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

מתן תגובה הולמת 
והשתלבות בשיח סביב 

 נושא השיעור.

ורים חשיפה והוראת שירים ספ
וקטעי מידע קצרים הנוגעים לאות 

הנלמדת או הנושא הנלמד.                    
  שיר האותיות 

 האות מ  סרטוןלומדים לקורא, 

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

 הקשבה לדברי
אחרים, מתן תגובה 

בצורה הולמת 
והשתלבות בשיחה. 

)הקשבה, 
תגובה,שאלה, 

 תשובה

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

התלמיד יצליח לקרוא 
האות מ' עם התנועות: 

קמץ, פתח, חיריק 
וחולם. קריאת 

המשפטים )היא אמא, 
אבא בא,  \הוא אבא 

 אמא באה(

העשרת אוצר המילים של התלמיד 
במילים המכילות את האות 

הנבחרת: בתחילת המילה )אות 
פותחת(, באמצע המילה ואות 

 סוגרת.      

במהלך 
שלושת 

 השיעורים
 ם-מהכרת האות 

וקריאתה בצירוף 
התנועות: קמץ, 

  -פתח, חיריק, חולם 
 תנועה.

 קריאה מיומנות:
 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

לאופן  דפי עבודה
כתיבת האות, בדפוס 

 ובכתב יד 
 

  דף עבודהמ או ם 

הדגמת אופן כתיבה ועיצוב נכון של 
האות, מילה, משפט תוך התחשבות 

 מצגתבמבנה הצורני של המחברת.  
ם' בדפוס -אופן כתיבת האות מ

יד                                                                                                        ובכתב
ם' -אופן כתיבת האות מ סרטון

 בדפוס 
ם' -אופן כתיבת האות מ סרטון

 בכתב יד.

במהלך 
שלושת 

כתיבה ועיצוב נכון  השיעורים
של האות תוך 

התחשבות במבנה 
הצורני של 

המחברת, בכתב 
 קריא ובכיוון הנכון.

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
   מצגת  פעילות מתוקשבת השיעור

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

כינויי גוף בזכר 
ידע  מיומנות: ובנקבה

 :5אופנות  לשוני

 

 

https://youtu.be/f7wWU7lzN3Q
https://youtu.be/f7wWU7lzN3Q
'https:/www.youtube.com/watch?v=ZV9PNpNL05M
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/258
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/258
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/258
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/258
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/258
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/258
https://drive.google.com/file/d/105nlpGHAKY7RUBvI9aNYnfw2OaAYDhgJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/105nlpGHAKY7RUBvI9aNYnfw2OaAYDhgJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Gyyy8OBsqgSTLVAvGhP2Sa3me5skIEe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11RgTB4QtQjTLuU47lvECuCseCtZIpkP3/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=CF_ev0JzrWw%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https://www.youtube.com/watch?v=CF_ev0JzrWw
https://www.youtube.com/watch?v=CF_ev0JzrWw%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https://www.youtube.com/watch?v=CF_ev0JzrWw
https://youtu.be/Q76sYxNM5io
https://youtu.be/Q76sYxNM5io
https://wordwall.net/he/resource/5483395
https://wordwall.net/he/resource/5483395
https://docs.google.com/presentation/d/1RaF3zwZuyQgFdXLi_eal2Uw9hbR3QIcF/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1RaF3zwZuyQgFdXLi_eal2Uw9hbR3QIcF/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true


נובמבר חודש  1שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

מתן מילים המחילות או 
מסתיימות באות 

 הנלמדת.

חשיפה והוראת שירים ספורים 
רים הנוגעים לאות וקטעי מידע קצ

הנלמדת או הנושא הנלמד.                                         
  שיר האותיות

  האות ת סרטוןלומדים לקורא, 

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

רי אחרים, הקשבה לדב
מתן תגובה בצורה 
הולמת והשתלבות 

 בשיחה.

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

התלמיד יצליח לקרוא 
האות מ' עם התנועות: 

קמץ, פתח, חיריק וחולם. 
)קריאת כינויי הגוף: 

אתה,את. המילים: בית, 
בת(. קריאת המשפט: 

 תייא אוהבת תה.

העשרת אוצר המילים של התלמיד 
במילים המכילות את האות 

הנבחרת: בתחילת המילה )אות 
פותחת(, באמצע המילה ואות 

 סוגרת.      

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
' תהכרת האות 

וקריאתה בצירוף 
התנועות: קמץ, פתח, 

 תנועה.  -חיריק, חולם 

קריאה  מיומנות:
 :3אופנות  קולב

במהלך 
 השיעור

לאופן כתיבת  דפי עבודה
  האות, בדפוס ובכתב יד

כתיבת המשפט     
במחברת בדפוס ובכתב יד 

תוך שמירה על המבנה 
הצורני של המחברת 

  י הכתיבה.                                                                                                                    ובהתאם לכלל
לכל  דף עבודה מסכם

 עד כהדו שנלמהאותיות 

הדגמת אופן כתיבה ועיצוב נכון של 
האות, מילה, משפט תוך התחשבות 

 מצגתבמבנה הצורני של המחברת. 
אופן כתיבת האות ת' בדפוס ובכתב 

אופן כתיבת האות ת'  סרטון      יד
   בדפוס

אופן כתיבת האות ת' בכתב  סרטון
 יד.     

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
כתיבה ועיצוב נכון של 
האות, מילה, משפט 

תוך התחשבות במבנה 
הצורני של המחברת, 

ב קריא ובכיוון בכת
 הנכון

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
  זכר ונקבה דף עבודה השיעור

הקניית כינויי הגוף: אתה, את 
את תיא, את בת )היא   ----בהקשר

 היתם אתה בן )הוא בן( בת(. אתה

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
ידע  מיומנות: זכר נקבה

 :5אופנות  לשוני

 

  

https://youtu.be/XX5578jAZv0
https://youtu.be/XX5578jAZv0
https://www.youtube.com/watch?v=SgE54qbdzEE
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/300
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/300
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/300
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/300
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/300
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/300
https://drive.google.com/file/d/126tM4obRZSl7u7YfsfRoJMvCjdmLeTJX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/126tM4obRZSl7u7YfsfRoJMvCjdmLeTJX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qRYtismZ-K5B2rBpxQu37pYC_4m_8NMM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qRYtismZ-K5B2rBpxQu37pYC_4m_8NMM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uPKoi18xxQE_7rU80OeaJO6A3Enqg2iK/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=NDXJ_dlI4_0
https://youtu.be/3denyO54_Zk
https://youtu.be/3denyO54_Zk
https://drive.google.com/file/d/1UxMLtsyIh0apTmlzGPE1DygRFXhXZnEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UxMLtsyIh0apTmlzGPE1DygRFXhXZnEU/view?usp=sharing


נובמבר חודש  2 שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

הקלטת קריאת הטקסט 
 והעברתו למורה

המורה עובד על הוראות הנחיות 
)הוראת( בטקסט בבית פשוטות 

 המורה עורך משימהת האזנה.

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

הבנת הוראות ומילוי 
הנחיות פשוטות 

 .)הוראת(
 מיומנות:

האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

קריאה קולית ועצמית  .
של התלמידים וזיהוי 

 :שמות האותיות וצורתן
 .בדפוס ובכתב יד

מא יא"או המשפט   טקסט בבית
.                                           "אבא אוהב אותי", "אוהבת אותי

הרחבת והעשרת אוצר המילים של 
התלמידים, קריאת קולית ע"י 

 המורה.

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

הבחנה בין צלילים 
קריאה  מיומנות: מבחינה פונולוגית.

 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

כתיבת הטקסט בכתב יד 
במחברת, פתרון תרגילים 

 בדף עבודה מצורף:

הדגמה על אופן פירוק והרכבת 
  טקסט בבית מילים. 

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

כתיבה ועיצוב נכון 
של האות, מילה, 

משפט תוך התחשבות 
במבנה הצורני של 
המחברת, בכתב 

קריא ובכיוון הנכון.                         
הרכבת מילים 

מצלילים שונים 
 וכתיבתן.

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
 השיעור

התלמיד מצליח לזהות 
כינויי גוף מהטקסט, 
ולשלב אותם במפשט 

 בע"פ )הפקה(.

 איתור כינויי גוף מהטקסט "בבית"
במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
ידע  מיומנות: כינויי גוף

 :5אופנות  לשוני

 

  

https://drive.google.com/file/d/16nVwpx3x3y55-z_aGntV1egQk_0FHTvI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16nVwpx3x3y55-z_aGntV1egQk_0FHTvI/view?usp=sharing


נובמבר חודש  3שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

מהלך ב
 השיעור

מתן מילים המחילות או 
מסתיימות באות 

 הנלמדת.

חשיפה והוראת שירים ספורים 
וקטעי מידע קצרים הנוגעים לאות 

 הנלמדת או הנושא הנלמד. 
  שיר האותיות 

 האות ר':  סרטוןלומדים לקורא, 

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

הקשבה לדברי 
אחרים, מתן 
תגובה בצורה 

הולמת והשתלבות 
 בשיחה.

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

התלמיד יצליח לקרוא 
האות ר' עם התנועות: 

קמץ, פתח, חיריק 
וחולם.)משחק הברות 

                              טפל(.                      
קריאת המשפט:                                              

.   תמאר ותמיר היו 1
בים.                               

. מירה ורנא חברות.                                    2
קריאה קולית ועצמית של 
התלמידים וזיהוי שמות 

בדפוס  האותיות וצורתן:
 ובכתב יד.

העשרת אוצר המילים של התלמיד 
במילים המכילות את האות 

הנבחרת: בתחילת המילה )אות 
פותחת(, באמצע המילה ואות 

 סוגרת.      

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

' רהכרת האות 
וקריאתה בצירוף 
התנועות: קמץ, 

חיריק, חולם  פתח,
 תנועה.  -

קריאה  מיומנות:
 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

לאופן כתיבת  דפי עבודה
האות, בדפוס ובכתב יד:   
כתיבת המשפט במחברת 

בדפוס ובכתב יד תוך 
על המבנה הצורני שמירה 

של המחברת ובהתאם 
 לכללי הכתיבה. 

הדגמת אופן כתיבה ועיצוב נכון של 
האות, מילה, משפט תוך התחשבות 

 מצגתבמבנה הצורני של המחברת. 
אופן כתיבת האות ר' בדפוס ובכתב 

יד:                                            
                                                    אופן כתיבת האות ר' בדפוס סרטון
אופן כתיבת האות ר' בכתב  סרטון

 יד.

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

כתיבה ועיצוב נכון 
של האות, מילה, 

משפט תוך 
התחשבות במבנה 

הצורני של 
המחברת, בכתב 

 קריא ובכיוון הנכון

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
 השיעור

  wordwall משחק
 לשימוש המורה:  

מילים בזכר ובנקבה המתחילות 
 באות ר'.

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
ידע  מיומנות: זכר נקבה

 :5אופנות  לשוני

https://youtu.be/XX5578jAZv0
https://youtu.be/XX5578jAZv0
https://www.youtube.com/watch?v=jtTgBnApbTQ
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/292
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/292
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/292
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/292
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/292
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/292
https://drive.google.com/file/d/1x3CehWcnVtxlPAJ-WGjbDhjjWr4jNIex/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x3CehWcnVtxlPAJ-WGjbDhjjWr4jNIex/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1InwAfZRdPeThJLer7vzthkcOBXNsSdSZ/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=KDEQSIrHWlI
https://www.youtube.com/watch?v=KDEQSIrHWlI
https://youtu.be/TPCKbgJSUQQ
https://youtu.be/TPCKbgJSUQQ
https://wordwall.net/resource/2009143
https://wordwall.net/resource/2009143


חודש נובמבר 4שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

( הערכהמדידה ו  ה?(יעדי שליטה )מ מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

מתן מילים המחילות או 
מסתיימות באות 

 הנלמדת.

חשיפה והוראת שירים ספורים 
וקטעי מידע קצרים הנוגעים 

לאות הנלמדת או הנושא 
 הנלמד.                             

                  שיר האותיות
 האות ח  סרטון לומדים לקורא,

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

הקשבה לדברי 
אחרים, מתן 
תגובה בצורה 

הולמת והשתלבות 
 בשיחה.

 מיומנות:
האזנה והבנת 

 :1אופנות הנשמע

במהלך 
 השיעור

התלמיד יצליח לקרוא 
האות ח' עם התנועות: 

ק וחולם.                                     קמץ, פתח, חירי
קריאה קולית ועצמית של 
התלמידים וזיהוי שמות 
האותיות וצורתן: בדפוס 

 ובכתב יד.

העשרת אוצר המילים של 
התלמיד במילים המכילות את 

האות הנבחרת: בתחילת המילה 
חת(, באמצע המילה )אות פות

 ואות סוגרת.      

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

ח הכרת האות 
וקריאתה בצירוף 
התנועות: קמץ, 

פתח, חיריק, חולם 
 תנועה.  -

 :3אופנות  קריאה בקול מיומנות:

במהלך 
 השיעור

לאופן כתיבת  דפי עבודה
 :                                                                                                              האות, בדפוס  ובכתב יד

 
כתיבת המשפט במחברת 

בדפוס ובכתב יד תוך 
שמירה על המבנה הצורני 

של המחברת ובהתאם 
          ה.                                                     לכללי הכתיב

לאות  משימה מתוקשבת
 ח

הדגמת אופן כתיבה ועיצוב נכון 
של האות, מילה, משפט תוך 
התחשבות במבנה הצורני של 

אופן כתיבת   מצגתהמחברת. 
                                              האות ח' בדפוס ובכתב יד

אופן כתיבת האות ח'  סרטון
 בדפוס

אופן כתיבת האות ח'  סרטון 
 .  בכתב יד

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

כתיבה ועיצוב נכון 
של האות, מילה, 

משפט תוך 
התחשבות במבנה 

הצורני של 
המחברת, בכתב 

 קריא ובכיוון הנכון

כתיבה והבעה  מיומנות:
 : 4אופנות בכתב

במהלך 
 השיעור

פעילות תיאטרון בובות: 
התלמיד יצליח להתבטא 
בע"פ ולספר על עצמו או 
החבר שלו )שילוב כינויי 

 הגוף בשיחה(

לשימוש  wordwall משחק
  המורה

במהלך 
שלושת 

 יםרוהשיע
 :5אופנות  ידע לשוני מיומנות: כינויי גוף

https://youtu.be/7lfRjvayNbM
https://youtu.be/7lfRjvayNbM
https://www.youtube.com/watch?v=xLDt23dCQis
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/234
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/234
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/234
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/234
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/234
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/234
https://drive.google.com/file/d/1Lwpy8w1T4tJBWMigPRZkTwhZjwHy5NvU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lwpy8w1T4tJBWMigPRZkTwhZjwHy5NvU/view?usp=sharing
https://saf.galim.org.il/page/47655/0
https://saf.galim.org.il/page/47655/0
https://docs.google.com/presentation/d/1dewCfFU0PD__4kipuTmlO--fxz8VHr-k/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=YqcrN03dxa0
https://www.youtube.com/watch?v=YqcrN03dxa0
https://www.youtube.com/watch?v=xXS1vaPB9mY
https://wordwall.net/%20he/resource/4755416
https://wordwall.net/%20he/resource/4755416


 

 דצמבר  חודש  1שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

מתן מילים המחילות או 
 מסתיימות באות הנלמדת.

חשיפה והוראת שירים ספורים 
וקטעי מידע קצרים הנוגעים 

 ו הנושא הנלמד. לאות הנלמדת א
 שיר האותיות

 האות ל'  סרטוןלומדים לקורא,  

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

האזנה לשירים 
ולסיפורים 

קצרים.הקשבה לדברי 
אחרים, מתן תגובה 

בצורה הולמת 
 שתלבות בשיחה.וה

מיומנות
: 

האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

התלמיד מצליח לקרוא הברות 
טפל מהאותיות: א, ו, י, ה, מ, 
ת, ר, ח, ל.    התלמיד מצליח 

לקרוא את המשפט: "אייל למד 
 לכתוב במחברת".

ילים של העשרת אוצר המ
התלמיד במילים המכילות את 

האות הנבחרת: בתחילת המילה 
(, באמצע המילה )אות פותחת

 .ואות סוגרת

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

 ל'הכרת האות 
וקריאתה בצירוף 

התנועות: קמץ, פתח, 
 תנועה.  -חיריק, חולם 

מיומנות
: 

קריאה 
 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

לאופן כתיבת האות,  דפי עבודה
 בדפוס ובכתב יד:   

 
כתיבת המשפט במחברת 

בדפוס ובכתב יד תוך שמירה על 
המבנה הצורני של המחברת 

 ובהתאם לכללי הכתיבה. 

הדגמת אופן כתיבה ועיצוב נכון 
, משפט תוך של האות, מילה

התחשבות במבנה הצורני של 
המחברת.                               

אופן כתיבת האות ל'  מצגת
 בכתב ידבדפוס ו

 
אופן כתיבת האות ל'  סרטון

  בדפוס
אופן כתיבת האות ל'  סרטון

 בכתב יד.

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

כתיבה ועיצוב נכון של 
האות, מילה, משפט 
 תוך התחשבות במבנה
הצורני של המחברת, 
בכתב קריא ובכיוון 

 הנכון

מיומנות
: 

כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
  דף עבודה השיעור

מילים בזכר ובנקבה הכוללות 
 ילד \תלמידה  -האות ל: תלמיד 

ילדה וכו'. להרחבת אוצר  -
 המילים.

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
מיומנות זכר נקבה

: 
ידע 
 :5אופנות  לשוני

 

https://youtu.be/XtDIFvN05oc
https://youtu.be/XtDIFvN05oc
https://www.youtube.com/watch?v=OHWNZgaUr4s
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/254
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/254
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/254
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/254
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/254
https://drive.google.com/file/d/1CzUAmwq--qNBWXoWqHOWiaB0MjY0pT0S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CzUAmwq--qNBWXoWqHOWiaB0MjY0pT0S/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1UgU8db_M76fB2jjPZhiiTJc5XHozmGqF/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1UgU8db_M76fB2jjPZhiiTJc5XHozmGqF/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=QCYplPul8uU
https://www.youtube.com/watch?v=QCYplPul8uU
https://youtu.be/I0RvA00jCek
https://youtu.be/I0RvA00jCek
https://drive.google.com/file/d/15kbEJlZNbN3w12hXNXsEW1Mtb8LvYoT-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15kbEJlZNbN3w12hXNXsEW1Mtb8LvYoT-/view?usp=sharing


דצמבר חודש  2 שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

מתן מילים המחילות או מסתיימות 
 באות הנלמדת.              

, איפה שומעים ׁש? משימה מתוקשבת
 ואיפה שומעים ׂש?: 

חשיפה והוראת שירים 
ספורים וקטעי מידע 

קצרים הנוגעים לאות 
         הנלמדת או הנושא הנלמד.           

שיר האותיות                                                                        
 סרטוןלומדים לקורא, 

 '  האות ש

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

האזנה לשירים 
ולסיפורים 

קצרים.הקשבה 
לדברי אחרים, מתן 

גובה בצורה ת
הולמת והשתלבות 

 בשיחה.

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

התלמיד מצליח לקרוא הברות טפל 
מהאותיות: א, ו, י, ה, מ, ת, ר, ח, ל, 
ש.        התלמיד מצליח לקרוא את 
המשפט: "לילה ולמא לבשו שמלה 

חדשה".                        קריאה קולית 
ת של התלמידים וזיהוי שמות ועצמי

 האותיות וצורתן: בדפוס ובכתב יד.

העשרת אוצר המילים של 
התלמיד במילים המכילות 

את האות הנבחרת: 
בתחילת המילה )אות 

פותחת(, באמצע המילה 
 ואות סוגרת.      

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

 ש'האות הכרת 
וקריאתה בצירוף 
התנועות: קמץ, 

  -פתח, חיריק, חולם 
 תנועה.

קריאה  מיומנות:
 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

לאופן כתיבת האות,  דפי עבודה
  בדפוס ובכתב יד

המשפט במחברת בדפוס  כתיבת
ובכתב יד תוך שמירה על המבנה 

הצורני של המחברת ובהתאם לכללי 
 הכתיבה.                                      

 
  דף עבודה ׁש או ׂש 

אופן כתיבת האות  מצגת
  ש' בדפוס ובכתב יד

 
ת האות אופן כתיב סרטון

  ' בדפוסש
 

אופן כתיבת האות  סרטון
  ' בכתב ידש

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

כתיבה ועיצוב נכון 
של האות, מילה, 

משפט תוך 
התחשבות במבנה 

הצורני של 
המחברת, בכתב 

 קריא ובכיוון הנכון

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
 דף עבודה השיעור

חזרה על כינויי הגוף, תוך 
התייחסות לכינויי הגוף 
 בזכר וכינויי הגוף בנקבה.

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
ידע  מיומנות: כינויי גוף

 :5אופנות  לשוני

 

 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=d9812e8d-e283-438e-bbb5-7bdfe65a65f1&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=d9812e8d-e283-438e-bbb5-7bdfe65a65f1&language=he&sitekey=ebag
https://www.youtube.com/watch?v=_X02l3D9f_4
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/295
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/295
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/295
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/295
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/295
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/295
https://drive.google.com/file/d/1AI3fANvZgjMMf3fvARqkfRqFjdy9dh7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AI3fANvZgjMMf3fvARqkfRqFjdy9dh7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mn-sq3uL1T9ubor8IgdT1W0PHBm4-KQb/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1QVQ-9pV-FuWeymjp5v1HjlMsSRGithmt/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1QVQ-9pV-FuWeymjp5v1HjlMsSRGithmt/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=6AfBxZXPfGY
https://www.youtube.com/watch?v=6AfBxZXPfGY
https://youtu.be/Myc%20%20TnPu_GCU
https://youtu.be/Myc%20%20TnPu_GCU


דצמבר חודש  3שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

 במהלך
 השיעור

הקלטת קריאת הטקסט 
 והעברתו למורה

המורה עובד על הוראות 
הנחיות פשוטות )הוראת( 

 בטקס האזנה.

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

הבנת הוראות ומילוי 
הנחיות פשוטות 

 .)הוראת(
 מיומנות:

האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

התלמיד יצליח לקרוא הטקסט 
ת "רמי ורבאב" קריאה מוטעמ

 ותקנית.      
קריאה קולית ועצמית של 
התלמידים וזיהוי שמות 
האותיות וצורתן: בדפוס 

 ובכתב יד.

  רמי ורבאבטקסט 
הרחבת והעשרת אוצר 

המילים של התלמידים, 
קריאת קולית ע"י 

 המורה.

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

הבחנה בין צלילים 
קריאה  מיומנות: מבחינה פונולוגית.

 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

כתיבת הטקסט בכתב יד 
במחברת, פתרון תרגילים בדף 

 עבודה מצורף:                
 

  משימה מתוקשבת
 

  תרגילים לטקסט

   רמי ורבאבטקסט 
במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

כתיבה ועיצוב נכון של 
האות, מילה, משפט 

תוך התחשבות במבנה 
הצורני של המחברת, 
בכתב קריא ובכיוון 

הנכון.                  
הרכבת מילים מצלילים 

 שונים וכתיבתן.

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
 דף עבודה השיעור

חזרה על הנושא זכר 
ונקבה, התייחסות 

לשמות ופעלים בזכר 
ובנקבה בטקסט "ראמי 

 ורבאב"

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
ידע  מיומנות: זכר נקבה

 :5אופנות  לשוני

 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1-YAC2R609eAXx9bDVTH74ivi4E6e0NRi/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://saf.galim.org.il/page/45643/0
https://saf.galim.org.il/page/45643/0
https://drive.google.com/file/d/1DpceOBDVn_EAEZFWU6a5R2v5-mhMcF_3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DpceOBDVn_EAEZFWU6a5R2v5-mhMcF_3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tKyRsj0kCfGQ-UvdK8rwKfjznUOs25L%20%20C/view?usp=sharing


דצמבר חודש  4שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

 במהלך השיעור

מילים המחילות או מתן 
 מסתיימות באות הנלמדת.

חשיפה והוראת שירים 
ספורים וקטעי מידע קצרים 
הנוגעים לאות הנלמדת או 

 הנושא הנלמד.                    
 

 שיר האותיות
 
האות  סרטון לומדים לקורא,

 ד' 

במהלך 
שלושת 

 ריםועהשי
האזנה לשירים 

ולסיפורים 
קצרים.הקשבה 

לדברי אחרים, מתן 
תגובה בצורה 

הולמת והשתלבות 
 בשיחה.

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

התלמיד מצליח לקרוא הברות  במהלך השיעור
טפל מהאותיות: א, ו, י, ה, מ, 

 ת, ר, ח, ל, ש, ד.    
התלמיד מצליח לקרוא את 

נחמד, אוהב  המשפט: "ש לי דוד
 אותי".                          

קריאה קולית ועצמית של  
התלמידים וזיהוי שמות 

האותיות וצורתן: בדפוס ובכתב 
 יד.

העשרת אוצר המילים של 
התלמיד במילים המכילות 

את האות הנבחרת: בתחילת 
תחת(, המילה )אות פו

 באמצע המילה ואות סוגרת.      

במהלך 
שלושת 

ד' הכרת האות  ריםוהשיע
וקריאתה בצירוף 
התנועות: קמץ, 

  -פתח, חיריק, חולם 
 תנועה.

קריאה  מיומנות:
 :3אופנות  בקול

לאופן כתיבת האות,  דפי עבודה במהלך השיעור
      ובכתב יד בדפוס

 
כתיבת המשפט במחברת בדפוס 
ובכתב יד תוך שמירה על המבנה 

הצורני של המחברת ובהתאם 
 לכללי הכתיבה. 

אופן כתיבת האות ד'  מצגת
                                                       בדפוס ובכתב יד

 
אופן כתיבת האות ד'  סרטון

 בדפוס
אופן כתיבת האות ד'  סרטון 

 בכתב יד   .

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

כתיבה ועיצוב נכון 
של האות, מילה, 

משפט תוך 
התחשבות במבנה 

הצורני של 
המחברת, בכתב 

 קריא ובכיוון הנכון

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

 דף עבודה במהלך השיעור
חזרה על כינויי הגוף ומתן 

התייחסות לכינויי הגוף בזכר 
 ובנקבה.

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
ידע  מיומנות: כינויי גוף

 :5אופנות  לשוני

https://www.youtube.com/watch?v=j_crGBNTefE
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/219
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/219
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/219
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/219
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/219
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/219
https://drive.google.com/file/d/1yYo2YI2dAfUhlef1nFeOCjts0K_JfxfO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yYo2YI2dAfUhlef1nFeOCjts0K_JfxfO/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-_PlJtZWc9n6kmV020O2bR_Ot9DNxqvJ/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1-_PlJtZWc9n6kmV020O2bR_Ot9DNxqvJ/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=QDlCt6bXfxU
https://www.youtube.com/watch?v=QDlCt6bXfxU
https://www.youtube.com/watch?v=kHs89WP_0_o


 

ינואר חודש  1שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

התלמד לומד לשיר את שיר 
שנה בע"פ.                                            עונות ה

התלמיד מצליח לזהות את 
המשמעות של המילים במשחק 

 המצורף:

                                                  ארבע עונות יש בשנהשיר 
  בואו ענניםשיר 

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

הקשבה לדברי 
אחרים, מתן תגובה 

בצורה הולמת 
 והשתלבות בשיחה.

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
התלמיד מצליח לקרוא לזהות  השיעור

את המילים או אותיות 
מהמילים אשר מדגישות 

מאפייני עונת החורף.             
אותיות בדפוס  - משחק הזיכרון

   ובכתב

הרחבת והעשרת אוצר המילים 
של התלמידים, קריאת קולית 

ע"י המורה.                             
סיפור חורף  :עונת החורף

 לילדים
 

)קריאת  סיפור עונת החורף
 המורה(  

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

הבחנה בין צלילים 
קריאה  מנות:מיו מבחינה פונולוגית.

 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

התלמיד מצליח לחבר מילים 
מהאותיות:א, ו, י, ה, מ, ת, ר, 

ח, ל, ש, ד. מילים השייכות 
לעונות החורף, בדפוס ובכתב 
יד.                     פאזל עונת 

 ( משחק להדפסההחורף )

 עונת החורף מצגת
 

  עונת החורףמילים על 

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

כתיבת מילים 
הקשורות לנושא 

הנלמד, בכתיב נכון 
ובכתב קריא.)מילים 
המורכבות מאותיות 

 שנלמדו

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
לשימוש   wordwall משחק דף עבודה השיעור

 המורה: 

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
ידע  מיומנות: זכר נקבה

 :5אופנות  לשוני

  

https://youtu.be/fm_WG-Q-EaA
https://youtu.be/09EMl7diO7k
https://lo.cet.ac.il/player%20%20/?document=cc21ba2b-1013-4e26-b759-736d060d3df2&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player%20%20/?document=cc21ba2b-1013-4e26-b759-736d060d3df2&language=he&sitekey=ebag
https://youtu.be/DvbcorX2fYY
https://youtu.be/DvbcorX2fYY
https://drive.google.com/file/d/1RFOxj6QjZdV1thxgUiclJxeCM3Fc9ptr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RFOxj6QjZdV1thxgUiclJxeCM3Fc9ptr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13qVkTuVOxjp1jrO0vcz-H-G241nwuv0W/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1TFQtqtTSeodJj4lje3dKYmfWniMoxo-c/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1TFQtqtTSeodJj4lje3dKYmfWniMoxo-c/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://wordwall.net/he/resource/10354688
https://wordwall.net/he/resource/16661965
https://wordwall.net/he/resource/16661965


 ינואר חודש  2 שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

מתן מילים המחילות או 
 מסתיימות באות הנלמדת.

 משחק – סרטון האותיות
 
האות  סרטוןלומדים לקורא, 

 ' ס

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

האזנה לשירים 
ולסיפורים 

קצרים.הקשבה לדברי 
אחרים, מתן תגובה 

בצורה הולמת 
 והשתלבות בשיחה.

 תמיומנו
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

התלמיד מצליח לקרוא הברות 
טפל מהאותיות: א, ו, י, ה, מ, ת, 
ר, ח, ל, ש, ד, ס.   התלמיד מצליח 

לקרוא את המילים: "סבא, 
סבתא, סל, סלח, סולם, סדר(                   

קריאה קולית ועצמית של 
התלמידים וזיהוי שמות האותיות 

 ן: בדפוס ובכתב יד.וצורת

העשרת אוצר המילים של 
התלמיד במילים המכילות 

את האות הנבחרת: בתחילת 
המילה )אות פותחת(, 

 באמצע המילה ואות סוגרת.      

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

' ס הכרת האות
וקריאתה בצירוף 
ח, התנועות: קמץ, פת

 תנועה.  -חיריק, חולם 

קריאה  מיומנות
 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

לאופן כתיבת האות,  דפי עבודה
  בדפוס ובכתב יד

 
כתיבת המילים במחברת בדפוס 

על המבנה  ובכתב יד תוך שמירה
הצורני של המחברת ובהתאם 

 לכללי הכתיבה. 

הדגמת אופן כתיבה ועיצוב 
נכון של האות, מילה, משפט 

תוך התחשבות במבנה 
הצורני של המחברת.                                                          

אופן כתיבת האות ס'  מצגת
 בדפוס ובכתב יד

אופן כתיבת האות ס'  סרטון 
 בדפוס

אופן כתיבת האות ס'  סרטון 
 בכתב יד

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

כתיבה ועיצוב נכון של 
האות, מילה, משפט 

תוך התחשבות במבנה 
הצורני של המחברת, 
בכתב קריא ובכיוון 

הנכון                       
פירוק והרכבת מילים 

 )חלוקה להברות(.

 מיומנות
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

לך במה
 משחק דיגטלי דף עבודה השיעור

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
ידע  מיומנות כינויי גוף

 :5אופנות  לשוני

  

https://youtu.be/AB34Q3U-pdk
https://www.youtube.com/watch?v=PI6k8xcNwh4
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/270
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/270
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/270
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/270
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/270
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/270
https://drive.google.com/file/d/1K_LUR6TvwYdZM0MDhOyOxnPAOp9XnNPG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K_LUR6TvwYdZM0MDhOyOxnPAOp9XnNPG/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/120WXy9gJAj5ctdOIjtQoS42Cv18Avdvg/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/120WXy9gJAj5ctdOIjtQoS42Cv18Avdvg/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=MZVN-aZijR0
.https:/youtu.be/reGVuWBW5Pk


חודש ינואר  3 שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

 במהלך השיעור

מתן מילים המחילות או 
מסתיימות באות הנלמדת.     

הטקסט הקלטת קריאת 
 והעברתו למורה.

 ף-האות פ סרטוןלומדים לקורא, 
 

 ?ּפ-איפה שומעים פ

במהלך 
 שלושת

 השיעורים

האזנה לשירים 
 ולסיפורים קצרים

.הקשבה לדברי אחרים, 
מתן תגובה בצורה הולמת 

 והשתלבות בשיחה.

 מיומנות
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

 במהלך השיעור

התלמיד מצליח לקרוא 
הברות טפל מהאותיות: א, ו, 

ם, ת, ר, ח, ל, ש, ד, -י, ה, מ
התלמיד מצליח  ף.-ס, פ

אשר את המשפט לקרוא 
קריאה מעביר לו המורה.  

קולית ועצמית של 
התלמידים וזיהוי שמות 
האותיות וצורתן: בדפוס 

 ובכתב יד.

העשרת אוצר המילים של התלמיד 
במילים המכילות את האות 

הנבחרת: בתחילת המילה )אות 
פותחת(, באמצע המילה ואות 

 גרת.      סו

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

ף -הכרת האות פ
וקריאתה בצירוף 

התנועות: קמץ, פתח, 
 תנועה.  -חיריק, חולם 

קריאה  מיומנות
 :3אופנות  בקול

 במהלך השיעור

לכתוב את האות בכתב קריא 
 ובכיוון הנכון.

לאופן כתיבת  דפי עבודה
האות, בדפוס ובכתב יד:  פ 

 דף עבודה או ף

הדגמת אופן כתיבה ועיצוב נכון של 
האות, מילה, משפט תוך התחשבות 

צורני של המחברת.                                           במבנה ה
ף' -אופן כתיבת האות פ מצגת

 בדפוס ובכתב יד
 אופן כתיבת האות פ' בדפוס סרטון

 סופית בדפוס )ף(
אופן כתיבת האות פ' בכתב  סרטון

 יד.

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

כתיבה ועיצוב נכון של 
האות, מילה, משפט תוך 
התחשבות במבנה הצורני 
של המחברת, בכתב קריא 

 ובכיוון הנכון

 מיומנות
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

 משחק דיגטלי דף עבודה במהלך השיעור
במהלך 
שלושת 

 השיעורים
ידע  מיומנות זכר נקבה

 :5אופנות  לשוני

 

https://www.youtube.com/watch?v=W6JKoRyrxpo
https://lo.cet.ac.il/player/?document=939f11da-e439-4249-ab44-58c9ebac6cf7&language=he&sitekey=ebag
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/279
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/279
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/279
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/279
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/279
https://drive.google.com/file/d/1I2meC4jn59pev9MXord_sWRbZtP9iUju/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I2meC4jn59pev9MXord_sWRbZtP9iUju/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KNm6V9i0MeYQJyMvUHTWzP1cbjv3FqPQ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1fBa2KWXCuFnjzvZN3NfBaLP9zqWJ2h5F/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1fBa2KWXCuFnjzvZN3NfBaLP9zqWJ2h5F/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ABTkJ2ohRkE
https://www.youtube.com/watch?v=ABTkJ2ohRkE
https://www.youtube.com/watch?v=SviUQhDdKkc&list=TLPQMTMxMDIwMjD1CRb8bHIfsQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SviUQhDdKkc&list=TLPQMTMxMDIwMjD1CRb8bHIfsQ&index=2
https://youtu.be/xF8O5WRRDO8
https://youtu.be/xF8O5WRRDO8
https://drive.google.com/file/d/1KMQ8wy7ynRXv0RIV3savBKbZoav_PPQ0/view?usp=sharing%20https://drive.google.com/file/d/1KMQ8wy7ynRXv0RIV3savBKbZoav_PPQ0/view?usp=sharing%20https://drive.google.com/file/d/1KMQ8wy7ynRXv0RIV3savBKbZoav_PPQ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KMQ8wy7ynRXv0RIV3savBKbZoav_PPQ0/view?usp=sharing%20https://drive.google.com/file/d/1KMQ8wy7ynRXv0RIV3savBKbZoav_PPQ0/view?usp=sharing%20https://drive.google.com/file/d/1KMQ8wy7ynRXv0RIV3savBKbZoav_PPQ0/view?usp=sharing


ינואר חודש  4 שבוע  
מועד 

 המדידה
 וההערכה

הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

מתן מילים המחילות 
או מסתיימות באות 

 הנלמדת.

האות  סרטוןלומדים לקורא,   
  ג'

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

ולסיפורים  האזנה לשירים
קצרים.הקשבה לדברי אחרים, 

מתן תגובה בצורה הולמת 
 והשתלבות בשיחה.

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

התלמיד מצליח 
לקרוא הברות טפל 

מהאותיות: א, ו, י, ה, 
ם, ת, ר, ח, ל, ש, ד, -מ

ף, ג.                                 -ס, פ
מית קריאה קולית ועצ

של התלמידים וזיהוי 
שמות האותיות 

וצורתן: בדפוס ובכתב 
 יד.

העשרת אוצר המילים של 
התלמיד במילים המכילות את 

האות הנבחרת: בתחילת 
המילה )אות פותחת(, באמצע 

 המילה ואות סוגרת.      

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

וקריאתה ג' ת האות הכר
בצירוף התנועות: קמץ, פתח, 

 תנועה.  -חיריק, חולם 
קריאה  מיומנות:

 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

לאופן  דפי עבודה
ת, בדפוס כתיבת האו

   ובכתב יד
 

תיבת המשפט כ
במחברת בדפוס 

ובכתב יד תוך שמירה 
על המבנה הצורני של 

המחברת ובהתאם 
 לכללי הכתיבה. 

הדגמת אופן כתיבה ועיצוב 
נכון של האות, מילה, משפט 

תוך התחשבות במבנה הצורני 
 של המחברת.           

ן כתיבת האות ג' אופ מצגת
   בדפוס ובכתב יד

אופן כתיבת האות ''  סרטון
 בדפוס

אופן כתיבת האות ג'  סרטון
 יד בכתב

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
כתיבה ועיצוב נכון של האות, 
מילה, משפט תוך התחשבות 
במבנה הצורני של המחברת, 

 בכתב קריא ובכיוון הנכון

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
 משחק דיגטלי דף עבודה השיעור

במהלך 
שלושת 

 ריםויעהש
ידע  מיומנות: כינויי גוף

 :5אופנות  לשוני

 

https://www.youtube.com/watch?v=h-9VwNelEr8
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/217
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/217
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/217
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/217
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/217
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/217
https://drive.google.com/file/d/18HOf5iklcS8wYNvIujh6d7R72spRl6KD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18HOf5iklcS8wYNvIujh6d7R72spRl6KD/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/127_E_oRQ8BJg3eHrICXga34UOvgkDEaB/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/127_E_oRQ8BJg3eHrICXga34UOvgkDEaB/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=HqhhNd4_c_c
https://www.youtube.com/watch?v=HqhhNd4_c_c
https://www.youtube.com/watch?v=PtcH-CsZ4yc
https://www.youtube.com/watch?v=PtcH-CsZ4yc


חודש פברואר  1שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
מתן מילים המחילות או  השיעור

 מסתיימות באות הנלמדת.
                     שיר האותיות

 האות ז':  סרטוןלומדים לקורא, 

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

האזנה לשירים, 
הבנת הוראות 
ומילוי הנחיות 

 פשוטות )הוראת(.

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

התלמיד מצליח לקרוא 
הברות טפל מהאותיות: א, ו, 

ש, ד,  ם, ת, ר, ח, ל,-י, ה, מ
ף, ג, ז.                    -ס, פ

התלמיד יצליח לקרוא הטקס 
"זיוה הזברה"         קריאה 

קולית ועצמית של 
התלמידים וזיהוי שמות 
האותיות וצורתן: בדפוס 

 ובכתב יד.

העשרת אוצר המילים של התלמיד במילים 
המכילות את האות הנבחרת: בתחילת 

ואות  המילה )אות פותחת(, באמצע המילה
 סוגרת.                                             

 "  זיוה הזברהטקסט "

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
 זהכרת האות 

וקריאתה בצירוף 
התנועות: קמץ, 

  -פתח, חיריק, חולם 
תנועה.                                 

הבחנה בין צלילים 
 מבחינה פונולוגית.

קריאה  מיומנות:
 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

לאופן כתיבת  דפי עבודה
 תב ידכהאות, בדפוס וב

  
כתיבת הטקסט "זיוה 

הזברה" במחברת בדפוס 
ובכתב יד תוך שמירה על 

המבנה הצורני של המחברת 
ובהתאם לכללי הכתיבה 

בקובץ ופתרון התרגילים 
 . המצורף

בה ועיצוב נכון של האות, הדגמת אופן כתי
מילה, משפט תוך התחשבות במבנה הצורני 

 של המחברת. 
    כתב ידאופן כתיבת האות ז' בדפוס וב מצגת

  אופן כתיבת האות ז' בדפוס סרטון
 אופן כתיבת האות ז' בכתב יד סרטון

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
כתיבה ועיצוב נכון 
של האות, מילה, 

ך משפט תו
התחשבות במבנה 

הצורני של 
המחברת, בכתב 

 קריא ובכיוון הנכון

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
 השיעור

-פתרון תרגיל הוא -דף עבודה
 היא

חזרה על הנושא זכר ונקבה בעזרת הטקסט 
 "זיוה הזברה"

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
ידע  מיומנות: זכר נקבה

 :5אופנות  לשוני

 

https://www.youtube.com/watch?v=kW6yT6QBr54
https://drive.google.com/file/d/1rx9n5-nRQsIO9po3dl_KI20843sCRy39/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XGgaLXcfCOF7uDtz-1JSkFoz74iHNtGm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XGgaLXcfCOF7uDtz-1JSkFoz74iHNtGm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rx9n5-nRQsIO9po3dl_KI20843sCRy39/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rx9n5-nRQsIO9po3dl_KI20843sCRy39/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rx9n5-nRQsIO9po3dl_KI20843sCRy39/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/11Uz52Feq3TJbYCE5hkkzZ-DjYWmsg2tK/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/11Uz52Feq3TJbYCE5hkkzZ-DjYWmsg2tK/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=7WEm94jEbT4
https://www.youtube.com/watch?v=7WEm94jEbT4
https://www.youtube.com/watch?v=2EJHAee7r-U
https://www.youtube.com/watch?v=2EJHAee7r-U


פברואר חודש  2שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
מתן מילים המחילות או  השיעור

 מסתיימות באות הנלמדת.

האות  סרטון לומדים לקורא,
 ט' 
 

  ט"ו בשבט סרטון

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

הקשבה לדברי 
אחרים, מתן תגובה 

בצורה הולמת 
 והשתלבות בשיחה.

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

התלמיד מצליח לקרוא הברות 
ם, -טפל מהאותיות: א, ו, י, ה, מ

                    ף, ג, ז, ט.   -ת, ר, ח, ל, ש, ד, ס, פ
 קריאת המשפטים:            

 . הוא תלמיד טוב.              1   
.  היא תלמידה טובה.                             2 

  משחק הברות להדפסה לט"ו

העשרת אוצר המילים של 
התלמיד במילים המכילות 

את האות הנבחרת: בתחילת 
המילה )אות פותחת(, 

 באמצע המילה ואות סוגרת.      

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

הכרת האות ט' 
וקריאתה בצירוף 

התנועות: קמץ, פתח, 
  -חיריק, חולם 

ועה.                                 תנ
הבחנה בין צלילים 

 מבחינה פונולוגי

קריאה  מיומנות:
 :3אופנות  בקול

במהלך 
ת, לאופן כתיבת האו דפי עבודה השיעור

  בדפוס ובכתב יד
 

כתיבת המשפט במחברת בדפוס 
ובכתב יד תוך שמירה על המבנה 

הצורני של המחברת ובהתאם 
 לכללי הכתיבה. 

הדגמת אופן כתיבה ועיצוב 
נכון של האות, מילה, משפט 

תוך התחשבות במבנה 
הצורני של המחברת.      

אופן כתיבת האות ט'  מצגת
 בדפוס ובכתב יד

אופן כתיבת האות ט'  סרטון
 בדפוס

אופן כתיבת האות ט'  טוןסר
 בכתב יד.

במהלך 
שלושת 

כתיבה ועיצוב נכון של  ריםוהשיע
האות, מילה, משפט 

תוך התחשבות במבנה 
הצורני של המחברת, 
בכתב קריא ובכיוון 

 הנכון

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
פעילות תיאטרון בובות  דף עבודה השיעור

 לחזרה על כינויי הגוף.

הלך במ
שלושת 

 ריםוהשיע
ידע  מיומנות: כינויי גוף

 :5אופנות  לשוני

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-VNlqB-a9HM
https://youtu.be/SbWV6cGr7hY
https://youtu.be/SbWV6cGr7hY
https://drive.google.com/file/d/1UYaK04cejUV5dNK4OFLno5o2hoFBzbVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UYaK04cejUV5dNK4OFLno5o2hoFBzbVE/view?usp=sharing
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/235
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/235
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/235
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/235
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/235
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/235
https://drive.google.com/file/d/1zvj3wa5a7sZIlozXigf9ncovazm1vce7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvj3wa5a7sZIlozXigf9ncovazm1vce7/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1j8WKuN7KsINWf4Z9X_48lUQ4FnFlyd7N/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1j8WKuN7KsINWf4Z9X_48lUQ4FnFlyd7N/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=CiMAHkrqWqU
https://www.youtube.com/watch?v=CiMAHkrqWqU
https://youtu.be/FzBmdPlU9tc


 

פברואר חודש  3 שבוע  
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
מתן מילים המחילות או מסתיימות  השיעור

 האות ק' סרטוןלומדים לקורא,  באות הנלמדת.

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

האזנה לשירים, 
הבנת הוראות 
ומילוי הנחיות 

 פשוטות )הוראת(.

האזנה והבנת  מיומנות:
 :1אופנות הנשמע

במהלך 
 השיעור

התלמיד מצליח לקרוא הברות טפל 
ם, ת, ר, ח, -מהאותיות: א, ו, י, ה, מ

ט, ק.                                              ף, ג, ז,-ל, ש, ד, ס, פ
התלמיד יצליח לקרוא:       בילקוט 

של זיאד יש: ספרים, מחברות, 
קלסר, בקבוק מים וארוחת בוקר.                                                       

בקלמר של זיאד יש: מחק, מחדד, 
 מספריים, דבק וסרגל.

העשרת אוצר המילים של 
התלמיד במילים המכילות את 

האות הנבחרת: בתחילת המילה 
)אות פותחת(, באמצע המילה 

 ואות סוגרת.      

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

 קהכרת האות 
וקריאתה בצירוף 
התנועות: קמץ, 

פתח, חיריק, חולם 
                        תנועה.           -

הבחנה בין צלילים 
 מבחינה פונולוגי

 :3אופנות  קריאה בקול מיומנות:

במהלך 
לאופן כתיבת האות,  דפי עבודה השיעור

                                       בדפוס:ובכתב יד              
 

המורה תתן משפט לכתיבה ועל 
התלמיד לכתוב את  המשפט 

במחברת בדפוס ובכתב יד תוך 
שמירה על המבנה הצורני של 

 המחברת ובהתאם לכללי הכתיבה. 

הדגמת אופן כתיבה ועיצוב נכון 
של האות, מילה, משפט תוך 
התחשבות במבנה הצורני של 

    המחברת.   
 

אופן כתיבת האות ק'  מצגת
 בדפוס ובכתב יד: 

אופן כתיבת האות ק'  סרטון
  בדפוס

אופן כתיבת האות ק'  סרטון
 בכתב יד

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
כתיבה ועיצוב נכון 
של האות, מילה, 

משפט תוך 
התחשבות במבנה 

הצורני של 
המחברת, בכתב 

קריא ובכיוון 
 הנכון

כתיבה והבעה  מיומנות:
 : 4אופנות בכתב

במהלך 
 משחק דיגטלי דף עבודה השיעור

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
 :5אופנות  ידע לשוני מיומנות: זכר נקבה

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f-EIEdP1CxM
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/289
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/289
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/289
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/289
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/289
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/289
https://drive.google.com/file/d/16VpNFRRMUc4u2_RWphJiw1_M9D2P2RQM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16VpNFRRMUc4u2_RWphJiw1_M9D2P2RQM/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1tN_r7IHieLVEO_oUKHMihi1Xa75lTp8D/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1tN_r7IHieLVEO_oUKHMihi1Xa75lTp8D/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=mVq8Rc2sTKk
https://www.youtube.com/watch?v=mVq8Rc2sTKk
https://youtu.be/bCwLNbTA05s
https://youtu.be/bCwLNbTA05s


חודש פברואר  4שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

מתן מילים המחילות או מסתיימות 
 באות הנלמדת.

ן האות סרטוומדים לקורא, ל
 ן-נ

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

הקשבה לדברי 
אחרים, מתן תגובה 

בצורה הולמת 
 והשתלבות בשיחה.

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

התלמיד מצליח לקרוא הברות טפל 
ם, ת, -, ב, ו, י, ה, ממהאותיות: א

 ף, ג, ז, ט, ק, נ.-ר, ח, ל, ש, ד, ס, פ
 

המורה מכין כרטיסיות מילים 
מהאותיות שכבר נלמדו ועל 

התלמיד לקרוא את המילה, לחלק 
להברות, לכתוב בכתב יד ולתת את 

                                                 הפירוש במידת האפשר.                                                                    

העשרת אוצר המילים של 
התלמיד במילים המכילות את 

האות הנבחרת: בתחילת 
המילה )אות פותחת(, באמצע 

 המילה ואות סוגרת.      

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

ן -נ הכרת האות
וקריאתה בצירוף 
התנועות: קמץ, 

  -פתח, חיריק, חולם 
תנועה.                                 

הבחנה בין צלילים 
 מבחינה פונולוגי

קריאה  מיומנות:
 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

לאופן כתיבת האות,  דפי עבודה
 בדפוס ובכתב יד

 ן-האות נ דף עבודה
 מרוכז דף עבודה

הדגמת אופן כתיבה ועיצוב 
נכון של האות, מילה, משפט 

תוך התחשבות במבנה הצורני 
אופן  מצגתשל המחברת.       

ן בדפוס ובכתב -כתיבת האות נ
 יד:

אופן כתיבת האות נ'  סרטון
 בדפוס

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

כתיבה ועיצוב נכון 
של האות, מילה, 

משפט תוך 
התחשבות במבנה 

הצורני של 
המחברת, בכתב 

 ן הנכוןקריא ובכיוו

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
 משחק דיגטלי דף עבודה השיעור

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
ידע  מיומנות: כינויי גוף

 :5אופנות  לשוני

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VjL-bEkoZ-g
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/265
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/265
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/265
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/265
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/265
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/265
https://drive.google.com/file/d/1iNOlR0tTysVAxZ_VCRUG5bjrH642O_XZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iNOlR0tTysVAxZ_VCRUG5bjrH642O_XZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cpo184O4Nixnb7yjd2CeSxcbU-kXkPMB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cpo184O4Nixnb7yjd2CeSxcbU-kXkPMB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uvQCmJeDVq8LwW6bd-n638Y-AS0Yyf7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uvQCmJeDVq8LwW6bd-n638Y-AS0Yyf7W/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1PyWwq2jf5Ud1XMjq0FyCepzUQYaK19A8/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=scU-HDS-RSc
https://www.youtube.com/watch?v=scU-HDS-RSc


מרץ חודש  1 שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך  
 השיעור

מחילות או מתן מילים ה
מסתיימות באות 

הנלמדת.                              
מילוי הוראות  דף עבודה

פשוטות )הקראת המורה 
 או הקלטה 

המורה פותח בשיר האותיות 
 ועובר ללומדים לקורא,

  האות ז' סרטון

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
האזנה לשירים, 
הבנת הוראות 
ומילוי הנחיות 

 פשוטות )הוראת(.

האזנה והבנת  מיומנות:
 :1אופנות הנשמע

במהלך 
קריאה קולית ועצמית של  השיעור

התלמידים וזיהוי שמות 
ורתן: בדפוס האותיות וצ

 ובכתב יד.

העשרת אוצר המילים של 
התלמיד במילים המכילות 

את האות הנבחרת: בתחילת 
המילה )אות פותחת(, 

 באמצע המילה ואות סוגרת.      

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

הכרת האות ע 
וקריאתה בצירוף 
התנועות: קמץ, 

  -פתח, חיריק, חולם 
תנועה.                                 

הבחנה בין צלילים 
 מבחינה פונולוגית.

 :3אופנות  קריאה בקול מיומנות:

במהלך 
 השיעור

בת ופן כתילא דפי עבודה
  האות, בדפוס ובכתב יד

 
המשפט  \כתיבת הטקסט 

אשר בוחר המורה 
במחברת בדפוס ובכתב יד 

תוך שמירה על המבנה 
הצורני של המחברת 

ובהתאם לכללי הכתיבה 
ופתרון התרגילים בקובץ 

 המצורף. 

אופן כתיבת האות ע'  מצגת
 בדפוס ובכתב יד:   

אופן כתיבת האות ע'  סרטון
 בדפוס

כתיבת האות ע' אופן  סרטון
 בכתב יד

במהלך 
שלושת 

כתיבה ועיצוב נכון  ריםוהשיע
של האות, מילה, 

משפט תוך 
התחשבות במבנה 

הצורני של 
המחברת, בכתב 

 קריא ובכיוון הנכון

כתיבה והבעה  מיומנות:
 : 4אופנות בכתב

במהלך 
לשימוש   wordwallמשחק  דף עבודה השיעור

 המורה:

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
 :5אופנות  ידע לשוני מיומנות: זכר נקבה

 

https://drive.google.com/file/d/1LAO66LiwR5ZkfEF2KfCbTNxvbUgNYWkd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LAO66LiwR5ZkfEF2KfCbTNxvbUgNYWkd/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YFxxNPuSkAA
https://www.youtube.com/watch?v=YFxxNPuSkAA
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/276
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/276
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/276
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/276
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/276
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/276
https://drive.google.com/file/d/1POdu-M85W83a0v3z-_MU00dKpqv7bBos/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1POdu-M85W83a0v3z-_MU00dKpqv7bBos/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1yfQIVLgpihrbqbpG_lAbhOAROqMuAJG6/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1yfQIVLgpihrbqbpG_lAbhOAROqMuAJG6/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=w3wZdiBJfDY
https://www.youtube.com/watch?v=w3wZdiBJfDY
https://youtu.be/G3UL6b12KOE
https://youtu.be/G3UL6b12KOE
https://wordwall.net/he/resource/5901075


מרץ חודש  2שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

מדידה 
(הערכהו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

מתן מילים 
השייכות לאותו 

 נושא.

 , ריקי זקן סיפור ילדיםאבא ואמא 
 

 הבית שלי:  סרטון
  המשפחה שלי

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

האזנה לשירים, 
הבנת הוראות 
ומילוי הנחיות 

 פשוטות )הוראת(.

והבנת האזנה  מיומנות:
 :1אופנות הנשמע

במהלך 
 השיעור

התלמיד מצליח 
לקרוא את 

המילים השייכות 
לנושא המשפחה: 
אבא, אמא, אח, 

אחות, סבא, 
סבתא, דוד ודודה.                                                                          

לכתוב את המילים 
בכתב יד ולחלק 

 להברות.

המילים של  הרחבת והעשרת אוצר
התלמידים, קריאת קולית ע"י 

  המשפחה שלי המורה בנושא

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

הבחנה בין צלילים 
 :3אופנות  קריאה בקול מיומנות: ה פונולוגית.מבחינ

במהלך 
 השיעור

 משימה מתוקשבת
המורה עובד על חזרה לכל האותיות 

המרכיבות את המילים של נושא 
 מרוכז.     דף עבודההמשפחה, בעזרת 

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע

כתיבה ועיצוב נכון 
של האות, מילה, 

משפט תוך 
התחשבות במבנה 

הצורני של 
המחברת, בכתב 

קריא ובכיוון 
 הנכון

כתיבה והבעה  מיומנות:
 : 4אופנות בכתב

במהלך 
ם בזר המורה מתייחס למילי דף עבודה השיעור

 ובנקבה מתוך נושא המשפחה.

במהלך 
שלושת 

 ריםוהשיע
 :5אופנות  ידע לשוני מיומנות: זכר נקבה

 

 

https://youtu.be/S-jVZbnrnSI
https://youtu.be/1luv_VMmqKM
https://youtu.be/1luv_VMmqKM
https://youtu.be/2_0EKcWOJ-0
https://youtu.be/2_0EKcWOJ-0
https://docs.google.com/presentation/d/1vbB52sahcSfuavW1x58hAIXsYnRBYQsp/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://saf.galim.org.il/page/75725/0
https://saf.galim.org.il/page/75725/0
https://drive.google.com/file/d/1CM1NTyhmat_XNbW_gpa4Z0Opf1ggmrjl/view?usp=sharing


 חודש מרץ  3שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

מתן מילים המחילות או 
מסתיימות באות הנלמדת.               

 ?: ץ-צ, ָמה ִנְגָמר ּבְ -ָמה ַמְתִחיל ּבְ 

    שיר האותיות:                                                                                       
 סרטוןומדים לקורא, ל

  האות צ'

במהלך שלושת 
 ריםוהשיע

האזנה לשירים, הבנת 
הוראות ומילוי 
הנחיות פשוטות 

 )הוראת(.

האזנה והבנת  מיומנות:
 :1אופנות הנשמע

במהלך 
 השיעור

קריאה קולית ועצמית של 
 התלמידים

הרחבת והעשרת אוצר 
המילים של התלמידים, 

קריאת קולית ע"י 
המורה.אופק לע                                

תיד ספר לימוד לכתה ג' חלק 
 : 80-75א' עמ' 

במהלך שלושת 
ץ -צהכרת האות  ריםוהשיע

וקריאתה בצירוף 
התנועות: קמץ, פתח, 

תנועה.                                       -חיריק, חולם 
הבחנה בין צלילים 
 מבחינה פונולוגית.

 :3אופנות  קריאה בקול מיומנות:

במהלך 
ת האות, ופן כתיבלא דפי עבודה השיעור

   בדפוס ובכתב יד
 

כתיבת המשפט מחברת בדפוס 
ובכתב יד תוך שמירה על המבנה 

הצורני של המחברת ובהתאם 
לכללי הכתיבה ופתרון התרגילים 

 . בקובץ המצורף
 

  דף עבודהצ או ץ 

הדגמת אופן כתיבה 
ועיצוב נכון של האות, 

מילה, משפט תוך 
התחשבות במבנה הצורני 

 של המחברת. 
 

פן כתיבת האות או מצגת
  צ' בדפוס ובכתב יד

בת האות אופן כתי סרטון
 צ' בדפוס

אופן כתיבת האות  סרטון
 צ' בכתב יד.

במהלך שלושת 
 ריםוהשיע

כתיבה ועיצוב נכון של 
האות, מילה, משפט 

תוך התחשבות במבנה 
הצורני של המחברת, 
בכתב קריא ובכיוון 

 הנכון

כתיבה  מיומנות:
 : 4אופנות והבעה בכתב

ך במהל
 משחק דיגטלי דף עבודה השיעור

במהלך שלושת 
 ריםוהשיע

 :5אופנות  ידע לשוני מיומנות: זכר נקבה

 

  

https://lo.cet.ac.il/player/?document=7bf07022-306d-4222-b2a4-9ce4bdee9d29&language=he&sitekey=ebag
https://www.youtube.com/watch?v=6wL3-Ht4Rh0
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/283
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/283
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/283
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/283
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/283
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/283
https://drive.google.com/file/d/1122tMXoipSLP77x05qy70tsUMtZGHrSn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1122tMXoipSLP77x05qy70tsUMtZGHrSn/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1JzFK-frVeuK5oeOMIxnVNx5wGmD1ofGg/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1JzFK-frVeuK5oeOMIxnVNx5wGmD1ofGg/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1msFYeRkw_OQ5C59jKYx0dpWCMLoVWfBb/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/18isZDxFnglOThb5hGvl5imT7dCFC-v20/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/18isZDxFnglOThb5hGvl5imT7dCFC-v20/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=SXtqBEUhy8g
https://www.youtube.com/watch?v=SXtqBEUhy8g
https://youtu.be/lFUNWfGcCxk
https://youtu.be/lFUNWfGcCxk


מרץ חודש 4שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

מתן מילים המחילות או 
מסתיימות באות 

                                      הנלמדת.                      
איפה  - משימת האזנה
 ּכ? –שומעים כ 

מילים של העשרת אוצר ה
התלמיד במילים המכילות 

את האות הנבחרת: 
בתחילת המילה )אות 

פותחת(, באמצע המילה 
 ואות סוגרת.      

במהלך שלושת 
האזנה לשירים, הבנת  ריםוהשיע

הוראות ומילוי 
הנחיות פשוטות 

 )הוראת(.

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

קריאה קולית ועצמית של 
 מידיםהתל

שיר האותיות:                      
 סרטוןלומדים לקורא, 
 האות ז'

במהלך שלושת 
 ריםוהשיע

ך -הכרת האות כ
וקריאתה בצירוף 

קמץ, פתח,  התנועות:
 תנועה  -חיריק, חולם 

הבחנה בין צלילים 
 מבחינה פונולוגית.

קריאה  מנות:מיו
 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

לאופן כתיבת  דפי עבודה
 האות, בדפוס ובכתב יד:

 
  דף עבודהכ או ך  

הדגמת אופן כתיבה ועיצוב 
נכון של האות, מילה, 
משפט תוך התחשבות 

במבנה הצורני של 
אופן  מצגתהמחברת. 

כתיבת האות ת' בדפוס 
 ובכתב יד  

 
אופן כתיבת האות  סרטון

 ת' בדפוס 
אופן כתיבת האות  סרטון

 ת' בכתב יד.

מהלך שלושת ב
 ריםוהשיע

כתיבה ועיצוב נכון של 
האות, מילה, משפט 

תוך התחשבות במבנה 
הצורני של המחברת, 
בכתב קריא ובכיוון 

 הנכון

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
 השיעור

לשימוש   wordwallמשחק  דף עבודה
 המורה:

במהלך שלושת 
 ריםוהשיע

 :5אופנות  ידע לשוני מיומנות: זכר נקבה

 

 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=d90a0416-7abd-4aba-8782-1189038a3ac4&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=d90a0416-7abd-4aba-8782-1189038a3ac4&language=he&sitekey=ebag
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/249
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/249
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/249
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/249
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/249
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/249
https://www.youtube.com/watch?v=oufaS0cFmfM
https://drive.google.com/file/d/1EOZ5fX8WiSwQwoRMPh7frl_0xYNOaGHi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EOZ5fX8WiSwQwoRMPh7frl_0xYNOaGHi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AFG7BvXDIMTLtfQDnxqg_mp0GavVw-2H/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Fw-NPpsyOIpGg0bJO5ZlP_3SelnjE-yD/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=Q9ZRP8CD8G4
https://www.youtube.com/watch?v=Q9ZRP8CD8G4
https://www.youtube.com/watch?v=JZ-xwD1ToKw
https://www.youtube.com/watch?v=JZ-xwD1ToKw
https://wordwall.net/he/resource/9558605


אפריל חודש 1 שבוע  
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

התלמיד מצליח להשתלב 
פעילות האזנה "רכבת ימי 

השבוע" המורה קוראת את 
יום ראמי נסע ב -המשפטים 

שלשי לעכו, יום אחרי הגיע 
לביה"ס, באיזה יום הגיע 

 לביה"ס?

חשיפה והוראת שירים 
ספורים וקטעי מידע קצרים 
הנוגעים לאות הנלמדת או 

 הנושא הנלמד.
 ימי השבוע:  סרטון

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

האזנה לשירים 
ולסיפורים קצרים. 

בה לדברי אחרים, הקש
מתן תגובה בצורה 
הולמת והשתלבות 

בשיחה. הבנת הוראות 
 ומילוי הנחיות פשוטות.

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

התלמיד יצליח לקרוא את 
הטקסט "ימי השבוע" קריאה 

 מוטעמת ותקנית.
 טע קטן המתאים לכתה ב.ק

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

קריאת האותיות 
בצירוף התנועות 

והבחנה בין צלילים 
 מבחינה פונולוגית.

קריאה  מיומנות:
 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

כתיבת הטקסט  במחברת 
בדפוס ובכתב יד תוך שמירה על 

המבנה הצורני של המחברת 
 ובהתאם לכללי הכתיבה ופתרון

דף לים בקובץ המצורף.  התרגי
 הדעבו

 " ימי השבועטקסט "
 במהלך

שלושת 
 השיעורים

כתיבת מילים הקשורות 
לנושא הנלמד, בכתיב 
נכון ובכתב קריא. ו 

התאמת מילים 
 ומשמעות.

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
 משחק דיגטלי דף עבודה השיעור

במהלך 
שלושת 

 השיעורים
ידע  מיומנות: זכר נקבה

 :5אופנות  לשוני

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NHiJs0NdfPc
https://youtu.be/NHiJs0NdfPc
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/304
https://docs.google.com/document/d/1AIvSLvpOlLmuznQwPPkVCvBurfJ3qxQO/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AIvSLvpOlLmuznQwPPkVCvBurfJ3qxQO/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AIvSLvpOlLmuznQwPPkVCvBurfJ3qxQO/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/304


אפריל חודש  2שבוע   
 מועד

 המדידה
 וההערכה

הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

התלמיד לומד לשיר דקלום 
 "דגלים דגלים"

חשיפה והוראת שירים 
ספורים וקטעי מידע קצרים 
הנוגעים לאות הנלמדת או 

 הנושא הנלמד.                 
 

  יר ליום העצמאותש
 

ריקי  -יום העצמאות  סיפור
 זקן: 

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

האזנה לשירים 
ולסיפורים קצרים. 

הקשבה לדברי 
אחרים, מתן תגובה 

בצורה הולמת 
והשתלבות בשיחה. 

הבנת הוראות 
ומילוי הנחיות 

 פשוטות.

 מיומנות
האזנה 
 והבנת
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

התלמיד מצליח לקרוא מילים 
השייכות ליום העצמאות, לחלק 

להברות ולהרכיב אותן מחדש.                                  
מילים בחרוזים ליום העצמאות: 

(                                                                                      משחק להדפסה)
 וגרת ליום העצמאותאות ס
 ( משחק להדפסה)

  יום העצמאות
 

פעילות אותיות יום העצמאות 
 "רכבת יום העצמאות"

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

קריאת האותיות 
בצירוף התנועות 

והבחנה בין צלילים 
 מבחינה פונולוגית.

קריאה  מיומנות
 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

ליום  משימה מתוקשבת
 העצמאות:

 
ליום  משימה מתוקשבת

  העצמאות

 ליום העצמאות דף עבודה 
במהלך 
שלושת 

 השיעורים

כתיבת מילים 
הקשורות לנושא 

הנלמד, בכתיב נכון 
ובכתב קריא. ו 
התאמת מילים 

 ומשמעות.

 מיומנות
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
 מצגת דף עבודה השיעור

במהלך 
שלושת 

 השיעורים
דע י מיומנות כינויי גוף

 :5אופנות  לשוני

 

 

https://youtu.be/-E2Vz1b1iNk
https://youtu.be/Jsu-13J1oww
https://youtu.be/Jsu-13J1oww
https://drive.google.com/file/d/16T0d2H3tl-IsS6Im4w-zP8yGlxaLN_Aq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZxXTHqdAQaozp7dKeqB3c2n3kbFQhS1r/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1A6U8KWuASQq8GjhZqM1UQQWm8r6x68-k/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1A6U8KWuASQq8GjhZqM1UQQWm8r6x68-k/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1RNuXgEBc4OVoQu4za4_SXMJhIpGvSgTX/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true
https://saf.galim.org.il/page/75670/0
https://saf.galim.org.il/page/75670/0
https://saf.galim.org.il/page/75733/0
https://saf.galim.org.il/page/75733/0
https://docs.google.com/document/d/1J2MgManzeHSyw9mAqEiLCww7KGQ04Tf0/edit?usp=sharing&ouid=109696534849628739155&rtpof=true&sd=true


אפריל חודש  3שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

משימת הקלטת קריאת 
 הטקסט והעברתו למורה.

המורה קוראת בפני התלמידים 
את הטקסט קריאה מוטעמת 

           ותקנית.                                      
חשיפה והוראת שירים ספורים 

וקטעי מידע קצרים הנוגעים 
לאות הנלמדת או הנושא הנלמד.                                                           

 -: " אנו הדגים סרטוןחשיפה ל
 ריקי זקן" 

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

נה לשירים האז
ולסיפורים קצרים. 

הקשבה לדברי 
אחרים, מתן 
תגובה בצורה 

הולמת והשתלבות 
בשיחה. הבנת 
הוראות ומילוי 
 הנחיות פשוטות.

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

התלמיד מצליח לקרוא את 
טקסט הדגים קריאה 

מוטעמת                                  
ית ועצמית של קריאה קול

התלמידים וזיהוי שמות 
האותיות וצורתן: בדפוס 

 ובכתב יד.

 קטע קטן המתאים לכתה ב
במהלך 
שלושת 

 השיעורים

קריאת האותיות 
בצירוף התנועות 

והבחנה בין 
צלילים מבחינה 

 פונולוגית.

קריאה  מיומנות:
 :3ת אופנו בקול

במהלך 
 השיעור

כתיבת הטקסט במחברת 
בדפוס ובכתב יד תוך 

שמירה על המבנה הצורני 
של המחברת ובהתאם 

בה ופתרון לכללי הכתי
 . דף עבודה –התרגילים 

 " דגיםטקסט "
 

המורה חוזרת על אופן כתיבת 
 הותיות בכתב יד בעזרת הטקסט.

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

כתיבת מילים 
הקשורות לנושא 

הנלמד, בכתיב נכון 
ובכתב קריא. ו 
התאמת מילים 

 ומשמעות.

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
 משחק דיגטלי דף עבודה השיעור

במהלך 
שלושת 

 השיעורים
 :5אופנות  ידע לשוני מיומנות: זכר נקבה

 

 

https://youtu.be/NuotvW9XSVE
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/260
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/260
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/260
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/260


אפריל חודש  4שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

משימת הקלטת קריאת 
 הטקסט והעברתו למורה.

חשיפה והוראת שירים ספורים 
וקטעי מידע קצרים הנוגעים לאות 

למד.              הנלמדת או הנושא הנ
המורה קוראת בפני התלמידים את 

הטקסט קריאה מועמת ותקנית.        
סיפור קצר לילדים כתבה:  הסוס

 ריקי זקן 

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

האזנה לשירים 
ולסיפורים קצרים. 

הקשבה לדברי 
אחרים, מתן 
תגובה בצורה 

והשתלבות הולמת 
בשיחה. הבנת 
הוראות ומילוי 
 הנחיות פשוטות.

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

התלמיד מצליח לקרוא את 
הטקסט קריאה מוטעמת       

קריאה קולית ועצמית של 
התלמידים וזיהוי שמות 
האותיות וצורתן: בדפוס 

 ובכתב יד.

 קטע קטן מתאים לכתה ב.
במהלך 
שלושת 

 השיעורים

קריאת האותיות 
בצירוף התנועות 

והבחנה בין צלילים 
 מבחינה פונולוגית.

קריאה  מיומנות:
 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

כתיבת הטקסט במחברת 
בדפוס ובכתב יד תוך שמירה 

על המבנה הצורני של 
י המחברת ובהתאם לכלל

 הכתיבה ופתרון התרגילים 
 דף עבודה

 

 "סאמי":  טקסט
במהלך 
שלושת 

 השיעורים

כתיבת מילים 
הקשורות לנושא 

הנלמד, בכתיב נכון 
ובכתב קריא. ו 
התאמת מילים 

 משמעות.ו

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
 דף עבודה השיעור

חזרה על כינוי הגוף בעזרת הטקסט 
"סאמי" הוא סאמי, הוא גנן. היא 
סאמיה, לסאמיה סיח לבן. בנוסף 
 ניתן לחזר על הנושא זכר ונקבה.

במהלך 
שלושת 

 השיעורים
ידע  מיומנות: כינויי גוף

 :5אופנות  לשוני

 

 

https://youtu.be/ftXo1TnYRUk:
https://youtu.be/ftXo1TnYRUk:
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/272
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/272
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/272
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/272
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/272
https://www.ofek-lated.com/he/Lesson/272


מאי חודש   1 שבוע  
מועד 

 המדידה
 וההערכה

הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

מתן תגובה הולמת 
והשתלבות בשיח סביב 

 נושא השיעור.

חשיפה והוראת שירים ספורים 
וקטעי מידע קצרים הנוגעים לאות 

ד.          הנלמדת או הנושא הנלמ
  אֹוִתיֹות ַּבִמִלים

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

האזנה לשירים 
ולסיפורים קצרים. 

הקשבה לדברי 
 אחרים.

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

קריאה קולית ועצמית של 
תלמידים וזיהוי שמות ה

האותיות וצורתן: בדפוס 
ובכתב יד.     קריאה קולית 

 ועצמית של התלמידים

הרחבה והעשרת אוצר המילים של 
 התלמידים.

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

קריאת האותיות 
בצירוף התנועות 

והבחנה בין צלילים 
 מבחינה פונולוגית.

קריאה  מיומנות:
 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

צליל  -ודעות פונולוגיתמ
  פותח

הדגמה על אופן פירוק והרכבת 
 מילים. הרחבת אוצר מילים.

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

כתיבה תוך 
התחשבות במבנה 

צורני הצורני. )ארגון 
של המחברת: שורה, 

רווח, שול, עמוד, 
 דף(

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
 חזרה על הנושא  זכר נקבה  משחק להדפסה השיעור

במהלך 
שלושת 

 השיעורים
ידע  מיומנות: קבהזכר נ

 :5אופנות  לשוני

 

 

 

 

 

 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=bf45d4f7-372c-40e9-b599-f10d8f64daa6&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=bf45d4f7-372c-40e9-b599-f10d8f64daa6&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=bd72221c-acaa-4641-911a-0155fcb84128&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=bd72221c-acaa-4641-911a-0155fcb84128&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=bd72221c-acaa-4641-911a-0155fcb84128&language=he&sitekey=ebag
https://drive.google.com/file/d/1umnvuEHoIajb9iRZLYckoO-5pdyfeUic/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1umnvuEHoIajb9iRZLYckoO-5pdyfeUic/view?usp=sharing


חודש מאי 2שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
בדף מילוי הוראות פשוטות  השיעור

  עבודה
 

 

חשיפה והוראת שירים 
ספורים וקטעי מידע 

קצרים הנוגעים לאות 
 הנלמדת או הנושא הנלמד.               

 
, צירוף ומילה פתח-קמץ

 חלק א 

הלך במ
שלושת 

 השיעורים

מתן תגובה בצורה הולמת 
והשתלבות בשיחה. הבנת 
הוראות ומילוי הנחיות 

 פשוטות.

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

קריאה קולית ועצמית של 
התלמידים וזיהוי שמות 
האותיות וצורתן: בדפוס 

 ובכתב יד.              
קריאה קולית ועצמית של  

 מידיםהתל

 דף עבודה מרוכז
במהלך 
שלושת 

 השיעורים

קריאת האותיות בצירוף 
התנועות והבחנה בין צלילים 

 מבחינה פונולוגית.
קריאה  מיומנות:

 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

צליל  -מודעות פונולוגית
  פותח

  

הדגמה על אופן פירוק 
והרכבת מילים. הרחבת 

 אוצר מילים.

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

עיצוב נכון של האותיות 
בכתב קריא ובכיוונים 

הנכונים.)האותיות והתנועות 
בדפוס ובכתב יד. כיוונים: 
ימין, שמאל, מעל, בתוך, 

אותיות,  22ב, -ומתחת, א
 ש אותיות סופיות(חמ

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
 השיעור

דף עבודה או פעילות 
 חזרה על הנושא ממוחשבת

במהלך 
שלושת 

 השיעורים
ידע  מיומנות: כינויי גוף

 :5אופנות  לשוני

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1u0H48gF8sAGV-ab_hH1o_Xe0VcvqPA5P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u0H48gF8sAGV-ab_hH1o_Xe0VcvqPA5P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u0H48gF8sAGV-ab_hH1o_Xe0VcvqPA5P/view?usp=sharing
https://lo.cet.ac.il/player/?document=f2f5ad24-5400-49c0-aba5-e764cc207766&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=c459a1e5-1399-4bca-8475-079f701db8b0&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=c459a1e5-1399-4bca-8475-079f701db8b0&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=c459a1e5-1399-4bca-8475-079f701db8b0&language=he&sitekey=ebag


מאי חודש  3שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

הערכהמדידה ו  ?(יעדי שליטה )מה מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

 שחזור מילים בע"פ ובכתב.

חשיפה והוראת שירים ספורים 
וקטעי מידע קצרים הנוגעים 

לאות הנלמדת או הנושא הנלמד.                
 חלק ב צירוף ומילהפתח, 

 : 

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

האזנה לשירים 
ולסיפורים קצרים. 

הקשבה לדברי 
 אחרים.

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

קריאה קולית ועצמית של 
התלמידים וזיהוי שמות 
האותיות וצורתן: בדפוס 
ובכתב יד. קריאה קולית 

 התלמידים ועצמית של

 
במהלך 
שלושת 

 השיעורים

קריאת האותיות 
בצירוף התנועות 

והבחנה בין 
צלילים מבחינה 

 פונולוגית.

קריאה  מיומנות:
 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

צליל  -מודעות פונולוגית 
 סוגר 

הדגמה על אופן פירוק והרכבת 
 מילים. הרחבת אוצר מילים.

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

פירוקוהרכבת 
מילים מצלילים 
 שונים וכתיבתן

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
 השיעור

דף עבודה או פעילות 
 חזרה על הנושא ממוחשבת

במהלך 
שלושת 

 השיעורים
 :5אופנות  ידע לשוני מיומנות: זכר נקבה

 

  

https://lo.cet.ac.il/player/?document=8aa010f6-94e9-4fd8-b4a7-cdf9d873f635&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_2
https://lo.cet.ac.il/player/?document=76d8c204-2379-405d-961b-d4a23b46ca4a&language=he&sitekey=ebag


חודש מאי  4שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

מתן תגובה הולמת והשתלבות 
 בשיח סביב נושא השיעור.

חשיפה והוראת שירים ספורים 
וקטעי מידע קצרים הנוגעים 

הנושא לאות הנלמדת או 
 הנלמד.                                        

 
  חלק אפתח, צירוף ומילה -קמץ

 
  חלק בפתח, צירוף ומילה 

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

מתן תגובה 
בצורה הולמת 

והשתלבות 
בשיחה. הבנת 
הוראות ומילוי 

הנחיות 
 פשוטות.

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
ועצמית של  קריאה קולית השיעור

התלמידים וזיהוי שמות האותיות 
וצורתן: בדפוס ובכתב יד.                         

, קריאת מילים  קמץ-פתח
 ומשפטים: 

 דף עבודה מרוכז
 במהלך

שלושת 
 השיעורים

קריאת 
האותיות 
בצירוף 

התנועות 
והבחנה בין 

צלילים מבחינה 
 פונולוגית.

קריאה  מיומנות:
 :3אופנות  בקול

במהלך 
התלמיד מצליח לכתוב מילים  השיעור

הקשורות לנושא הנלמד, בכתיב 
נכון ובכתב קריא )כולו פירוק 
והרכבה(. ולהתאים בין מילים 

 ומשמעות המשמעות שלהם.

גמה על אופן פירוק והרכבת הד
 מילים. הרחבת אוצר מילים.

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

כתיבת מילים 
הקשורות 

לנושא הנלמד, 
בכתיב נכון 

ובכתב קריא. ו 
התאמת מילים 

 ומשמעות.

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
 חזרה על הנושא דף עבודה או פעילות ממוחשבת השיעור

במהלך 
שלושת 

 עוריםהשי
 :5אופנות  ידע לשוני מיומנות: כינויי גוף

 

 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=f2f5ad24-5400-49c0-aba5-e764cc207766&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=8aa010f6-94e9-4fd8-b4a7-cdf9d873f635&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_2
https://lo.cet.ac.il/player/?document=9a529280-514e-4f8b-87c8-dcadaab42314&language=he&sitekey=ebag


יוני חודש  1שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 שחזור מילים בע"פ ובכתב השיעור

חשיפה והוראת שירים ספורים 
וקטעי מידע קצרים הנוגעים לאות 

                                         הנלמדת או הנושא הנלמד.    
 קריאת צירופים ומילים:  חיריק, 

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

האזנה לשירים 
ולסיפורים 

קצרים. הקשבה 
 .לדברי אחרים

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

במהלך 
 השיעור

קריאה קולית ועצמית של 
התלמידים וזיהוי שמות 
האותיות וצורתן: בדפוס 

 ובכתב יד.

 ת האותיות של שמו :קריאה
 

 של שמות האותיות:  קריאה

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

קריאת האותיות 
בצירוף התנועות 

והבחנה בין 
צלילים מבחינה 

 פונולוגית.

קריאה  מיומנות:
 :3אופנות  לבקו

במהלך 
 השיעור

צליל  -מודעות פונולוגית
  פותח

הדגמה על אופן פירוק והרכבת 
 מילים. הרחבת אוצר מילים.

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

כתיבה תוך 
חשבות הת

במבנה הצורני. 
)ארגון צורני של 
המחברת: שורה, 
רווח, שול, עמוד, 

 דף(

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
 השיעור

דף עבודה או פעילות 
 דיגטלית

מתן דגש על הנושא תוך כדי 
 המשימות.

במהלך 
שלושת 

 השיעורים
 :5אופנות  ידע לשוני מיומנות: זכר נקבה

 

 

 

 

 

 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=837f546d-cd41-47fc-938a-1ad45da7d157&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=ecc08164-038c-4294-a7a7-2d7e29809ad6&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=ecc08164-038c-4294-a7a7-2d7e29809ad6&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=b7092d30-bcc6-474e-b989-84653b3fa89d&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=b7092d30-bcc6-474e-b989-84653b3fa89d&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=bcdedd8e-1855-4221-8067-bf3a9d7146ca&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=bcdedd8e-1855-4221-8067-bf3a9d7146ca&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=bcdedd8e-1855-4221-8067-bf3a9d7146ca&language=he&sitekey=ebag


 יוני ודשח 2שבוע 
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
מתן תגובה הולמת והשתלבות  השיעור

בשיח סביב נושא השיעור.                                 
 דף עבודהמילוי הוראות פשוטות 

חשיפה והוראת שירים 
ספורים וקטעי מידע 

לאות  קצרים הנוגעים
הנלמדת או הנושא 

 הנלמד.

במהלך שלושת 
 השיעורים

מתן תגובה בצורה הולמת 
והשתלבות בשיחה. הבנת 
הוראות ומילוי הנחיות 

 פשוטות.

מיומנות
: 

האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

לך במה
 השיעור

קריאה קולית ועצמית של 
התלמידים וזיהוי שמות האותיות 

 וצורתן: בדפוס ובכתב יד.

קריאת מילים  - חיריק
 ומשפטים 

במהלך שלושת 
 השיעורים

האותיות בצירוף  קריאת
התנועות והבחנה בין 

צלילים מבחינה 
 פונולוגית.

מיומנות
: 

קריאה 
 :3אופנות  בקול

במהלך 
 השיעור

  צליל סוגר -מודעות פונולוגית
הדגמה על אופן פירוק 

והרכבת מילים. הרחבת 
 אוצר מילים.

במהלך שלושת 
 השיעורים

עיצוב נכון של האותיות 
בכתב קריא ובכיוונים 

הנכונים.)האותיות 
והתנועות בדפוס ובכתב 

יד. כיוונים: ימין, שמאל, 
ב, -מעל, בתוך, ומתחת, א

אותיות, חמש אותיות  22
 סופיות(

מיומנות
: 

כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

במהלך 
יעורהש  דף עבודה או פעילות ממוחשבת 

חזרה על כינויי הגוף 
מתוך מערך הפעילויות 

 המוצע

במהלך שלושת 
מיומנות כינויי גוף השיעורים

: 
ידע 
 :5אופנות  לשוני

  

https://drive.google.com/file/d/15o2zltshaJVeqNJb5q_l3kblr64i3KVv/view?usp=sharing
https://lo.cet.ac.il/player/?document=237ca05b-94f2-4c95-b7ac-c10407c8678a&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=237ca05b-94f2-4c95-b7ac-c10407c8678a&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=d97abe81-80aa-42a5-bef0-b4800456b4bc&language=he


יוני חודש  3שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

במהלך 
 השיעור

תב. ע"פ ובכשחזור מילים ב
 צליל סוגר -מודעות פונולוגית

חשיפה והוראת שירים 
ספורים וקטעי מידע 

לאות  קצרים הנוגעים
 הנלמדת או הנושא הנלמד.

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

אזנה לשירים ה
ולסיפורים 

קצרים. הקשבה 
 לדברי אחרים.

האזנה והבנת  מיומנות:
 :1אופנות הנשמע

במהלך 
קריאה קולית ועצמית של  השיעור

התלמידים וזיהוי שמות 
האותיות וצורתן: בדפוס 

קריאה ובכתב יד.                      
  של שמות האותיות

, קריאת צירופים חֹוָלם
  ומילים

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

ת קריאת האותיו
בצירוף התנועות 

והבחנה בין 
צלילים מבחינה 

 פונולוגית.

 :3אופנות  קריאה בקול מיומנות:

במהלך 
 השיעור

דף עבודה מרוכז לחזרה על 
האותיות בדפוס ובכתב 

 יד)מילים ומשפטים(

הדגמה על אופן פירוק 
והרכבת מילים. הרחבת 

 אוצר מילים.

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

פירוק והרכבת 
ים מילים מצליל

 שונים וכתיבתן
כתיבה והבעה  מיומנות:

 : 4אופנות בכתב

במהלך 
דף עבודה או פעילות  השיעור

 ממוחשבת
לשימוש   wordwall משחק

 המורה:   

במהלך 
שלושת 

 השיעורים
 :5אופנות  ידע לשוני מיומנות: זכר נקבה

 

  

https://lo.cet.ac.il/player/?document=d18c2842-5a05-41cc-824c-3837cc285920&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=1066bc2c-8149-4ef3-bbe5-692daedfe44f&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=1066bc2c-8149-4ef3-bbe5-692daedfe44f&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=1066bc2c-8149-4ef3-bbe5-692daedfe44f&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=4fe79540-075c-4608-b03b-c7dd18148221&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=4fe79540-075c-4608-b03b-c7dd18148221&language=he&sitekey=ebag
https://wordwall.net/he/resource/5977782
https://wordwall.net/he/resource/5977782


דש יוניחו  4שבוע   
מועד 

 המדידה
 וההערכה

(הערכהמדידה ו  יעדי שליטה )מה?( מספר פעולת המורה 

 במהלך השיעור

 צליל סוגר -מודעות פונולוגית
 

  דף עבודה                           

חשיפה והוראת 
שירים ספורים וקטעי 

מידע קצרים 
לאות  הנוגעים

הנלמדת או הנושא 
 הנלמד.

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

מתן תגובה בצורה 
הולמת והשתלבות 

נת הוראות בשיחה. הב
 ומילוי הנחיות פשוטות.

 מיומנות:
האזנה 
והבנת 
 הנשמע

 :1אופנות

קריאה קולית ועצמית של  במהלך השיעור
התלמידים וזיהוי שמות האותיות 

 וצורתן: בדפוס ובכתב יד.                   
  קריאה של שמות האותיות  

  
 

   , קריאת מילים ומשפטיםחֹוָלם

 דף עבודה מרוכז
במהלך 
שלושת 

 השיעורים

יות קריאת האות
בצירוף התנועות 

והבחנה בין צלילים 
 מבחינה פונולוגית.

קריאה  מיומנות:
 :3אופנות  בקול

התלמיד מצליח לכתוב מילים  במהלך השיעור
הקשורות לנושא הנלמד, בכתיב 
נכון ובכתב קריא )כולו פירוק 
והרכבה(. ולהתאים בין מילים 

 ומשמעות המשמעות שלהם.

הדגמה על אופן פירוק 
ילים. והרכבת מ

 הרחבת אוצר מילים.

במהלך 
שלושת 

 השיעורים

כתיבת מילים הקשורות 
לנושא הנלמד, בכתיב 
נכון ובכתב קריא. ו 

התאמת מילים 
 ומשמעות.

 מיומנות:
כתיבה 
והבעה 
 בכתב

 : 4אופנות

 חזרה על כינויי הגוף דף עבודה או פעילות ממוחשבת. במהלך השיעור
במהלך 
שלושת 

 השיעורים
ידע  ומנות:מי כינויי גוף

 :5אופנות  לשוני

 

 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=de3e8a65-56dd-4681-9cef-9d0d402a6ba9&language=he&sitekey=ebag
https://drive.google.com/file/d/1n_Fzxf0py_AUGL10Tf7AtjQo5pc24T-7/view?usp=sharing
https://lo.cet.ac.il/player/?document=1f4d1404-1552-4c65-87ea-496c09c264fc&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=a5c75fb3-6e21-416e-b580-c4597b340297&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=a5c75fb3-6e21-416e-b580-c4597b340297&language=he&sitekey=ebag

