
ישראלמדינת
החינוךמשרד

אגף א חינוך מיוחד–הִמנהל הפדגוגי 

ר לימור קולן"ד
ר עברית"מפמ

אגף שפות–המזכירות הפדגוגית , וביסודיבקדם־יסודיהפיקוח על הוראת השפה העברית 

דיאלוגיתקריאה 
ותהליכי קריאה גבוהים

פדגוגיים להוראת תלמידים  -עקרונות דידקטיים ופסיכו
עם מוגבלות בשכיחות גבוהה



במפגש היום
הדהוד למפגש הקודם

כמצע לקידוםדיאלוגיתקריאה 
תהליכי קריאה גבוהים

-עקרונות דידקטיים ופסיכו
התערבותל פדגוגיים 

מהקראה לקריאה אוטונומית



חולשה  
שפתית  
ואוריינית

תלמידים אשר על רקעים שונים מתקשים  

–לרכוש תשתיות שפתיות ואורייניות 

–חולשה משמעותית בשליטה בשפה *

הבנה והפקה

חולשה משמעותית במיומנויות הקריאה  *

קושי להשתלב בלמידה האקדמית בבית 

הספר

נתיבי הלמידה בבית הספר ובבית *

–לא נגישים , מתסכלים, חסומים להם

היעדר חוסן אורייני

תהליכי ההתערבות בכיתה אינם  *

התערבות לא יעילה, מספקים עבורם
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תלמידים מיומנים
–פרופיל אורייני 

שטף קריאה✓
כישורי שפה טובים✓

תלמידים אלה ייהנו מקריאה ויקראו 
באופן תדיר

יוכלו להפיק משמעות מקריאה
לצורכי למידה

ישתתפו באופן פעיל בשיח האורייני

חולשה שפתית
מיומנויות קריאה בסיסיות טובות✓
קושי בהבנה והבעה מילולית✓

תלמידים אלו יזדקקו לתוכנית התערבות  
הרחבת  , פיתוח שפה וידע לשוניהעוסקת ב 
.  ידע עולםואוצר מילים

חולשה בתהליכי הקריאה הבסיסיים
קושי ברכישת הקריאה ושטף קריאה✓
כישורי שפה טובים✓

תלמידים אלה יבלטו בכך שהם יצליחו להפגין הבנה טובה  
אם יקריאו להם את הטקסט

ישתתפו בשיח האורייני

תלמידים אלה יזדקק לתוכנית  
. בקידום שטף הקריאההתערבות העוסקת 

חולשה שפתית לצד חולשה בתהליכי  
הקריאה הבסיסיים

קושי ברכישת הקריאה ושטף קריאה✓
קושי בהבנה והבעה מילולית✓

תלמידים אלו יזדקקו לתוכנית התערבות אינטנסיבית העוסקת  
. בפיתוח שפה וידע לשוניוגם בקידום שטף הקריאה 
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תשתיות הקריאה
הבסיסיות



Step 2
•Lorem ipsum

•Lorem ipsum

Step 3
•Lorem ipsum

•Lorem ipsum

Step 4
•Lorem ipsum

•Lorem ipsum

Step 5
•Lorem ipsum

•Lorem ipsum

תלמידים שמחזיקים 
בחולשה שפתית 

וקשיים ברכישת מיומנויות 
הקריאה

חווים את הקריאה כלא  
קוראים פחות ולא  , מהנה

מתרגלים מספיק קריאה

יכולות  
הקריאה  
הנמוכות  
פוגמות  
, בהבנה

ביכולת  
הלמידה  

ובהתפתחות  
האוריינית

צוברים פערים  
ברכישת ידע , בלמידה האקדמית

הון  לשוני ואורייני, אוצר מילים, תוכן

!לא אוהבים לקרוא
מתעצבת תפיסה שלילית כלפי  

קריאה וכלפי העצמי כקורא



Step 2
•Lorem ipsum

•Lorem ipsum

Step 3
•Lorem ipsum

•Lorem ipsum

Step 4
•Lorem ipsum

•Lorem ipsum

Step 5
•Lorem ipsum

•Lorem ipsum

תלמידים שמחזיקים 
בחולשה שפתית 

וקשיים ברכישת מיומנויות 
הקריאה

הקריאה כלא  חווים את 
ולא  קוראים פחות , מהנה

מתרגלים מספיק קריאה  

יכולות  
הקריאה  
הנמוכות  
פוגמות  
, בהבנה

ביכולת  
הלמידה  

ובהתפתחות  
האוריינית  

צוברים פערים  
ברכישת ידע , בלמידה האקדמית

הון  לשוני ואורייני, אוצר מילים, תוכן

!לא אוהבים לקרוא
כלפי  תפיסה שליליתמתעצבת 

קריאה וכלפי העצמי כקורא

צבירת פערים

בהון הלשוני
ובהון האורייני

איבוד החוסן  
!הרגשי



Step 2
•Lorem ipsum

•Lorem ipsum

Step 3
•Lorem ipsum

•Lorem ipsum

Step 4
•Lorem ipsum

•Lorem ipsum

Step 5
•Lorem ipsum

•Lorem ipsum

תלמידים שמחזיקים 
בחולשה שפתית 

וקשיים ברכישת מיומנויות 
הקריאה

חווים את הקריאה כלא  
קוראים פחות ולא  , מהנה

מתרגלים מספיק קריאה  

יכולות  
הקריאה  
הנמוכות  
פוגמות  
, בהבנה

ביכולת  
הלמידה  

ובהתפתחות  
האוריינית  

צוברים פערים  
ברכישת ידע , בלמידה האקדמית

הון  לשוני ואורייני, אוצר מילים, תוכן

!לא אוהבים לקרוא
מתעצבת תפיסה שלילית כלפי  

קריאה וכלפי העצמי כקורא
עירור חוויה רגשית



Top-down & Bottom-up



עירור חוויה רגשית✓
פיתוח כישורי הבנה של טקסט  ✓

שיח  )פ "מוקרא והבעה בע
(אורייני מורחב

סלילת נתיבים לעולמות של ידע✓

הקראה של טקסטים  
,  איכותיים, אותנטיים
מעניינים

.1Read-aloud

דיאלוגיתקריאה 2.

שיח אורייני מורחב3.

ידע עולם
אוצר  
מילים

ידע לשוני
ידע 

אורייני

פיתוח  
כישורי  
חשיבה

ידע 
חברתי  
תרבותי

Top-down



הטקסט כמצע לקידום שפה ואוריינות

הוצאת כנרת, כיתה ד, צועדים בדרך המילים©





פדגוגיים-עקרונות דידקטיים ופסיכו

o בהקראה המלווה  קודםהמפגש הראשון עם הטקסט ייעשה
בשיח אורייני מורחב

מעבר מהקראה לקריאה עצמית✓
מהשיח האורייני הדבור לשיח האורייני הכתוב✓

oכניסה חוזרת אל הטקסט לקידום תהליכי קריאה בסיסיים

o כניסה חוזרת אל הטקסט לקידום תהליכי קריאה גבוהים–
מיומנויות הבנת הנקרא ואסטרטגיות קריאה



עקרונות דידקטיים
o בחירה מושכלת של טקסטים שיהוו מצע

להתערבות

o המפגש הראשון עם הטקסט ייעשה
בהקראה המלווה בשיח אורייני מורחב

o  כניסה חוזרת אל הטקסט לצורך קידום
תהליכי קריאה בסיסיים

o  כניסה חוזרת אל הטקסט לצורך קידום
מיומנויות הבנת –תהליכי קריאה גבוהים 

הנקרא ואסטרטגיות קריאה

oמעבר הדרגתי מהקראה לקריאה עצמית

o  מעבר הדרגתי מהשיח האורייני הדבור
לשיח האורייני הכתוב

פדגוגיים-שיקולי דעת פסיכו
  תמיכה רב ממדית בתהליכי

הקריאה
  הקראה מאפשרת גישה לתוכן

ומפחיתה עומס קוגניטיבי ורגשי
  מהלכים דידקטיים הדוקים

, המכוונים לעורר חוויה של הנאה
סקרנות מקריאה, עניין
  התנסויות בקריאה על בסיס

בטחון ותחושת  –טקסט מוכר 
מסוגלות



דיאלוגיתקריאה 
לקידום תהליכי קריאה גבוהים

2022, קולן



של ספרדיאלוגיתקריאה 
Dialogic Book Reading Program

Kolan, 2022



דיאלוגיתקריאה 
הקראה בקול

Read-aloud

שיח אורייני מורחב

Landing
קורפוס מילים
חקירת מילים

Fading
קריאת שיתופית
קריאה אוטונומית

דעיכה

ה
יל

מ
ת 

ר
קי

ח סמנטית

אורתוגרפית

פונולוגית

מורפולוגית
פדגוגי לקידום שפה  -של ספר כמרחב פסיכודיאלוגיתקריאה (. 2022)' ל, קולן

ואוריינות



דיאלוגיתקריאה 

מטרות מרכזיות
פיתוח כישורי הבנה גבוהים1.
פיתוח כישורי הבעה ושיח אורייני מורחב2.
הרחבת התשתיות הלשוניות של הקריאה3.
פיתוח התשתיות הקוגניטיביות והניהוליות של הקריאה4.
הרחבת ידע עולם5.
(SEL)למידה רגשית חברתית 6.
Emotional Growthצמיחה רגשית7.



צמיחה 
רגשית

Emotional 
growth

ממדי רגשי
מנעד הרגשות 

שחווים התלמידים  

סביב התנסויות  

בקריאה

ממדי קוגניטיבי
עמדות ותפיסות  

של התלמידים  

וכלפי  כלפי קריאה

עצמם כקוראים

ממדי התנהגותי
רפרטואר ההתנהגויות  

האורייניות שמפגינים  

דפוסי )התלמידים 

:  הקריאה של התלמידים

תדירות ומשך הזמן שהם  

(משקיעים בקריאה
פדגוגי לקידום שפה ואוריינות-של ספר כמרחב פסיכודיאלוגיתקריאה (. 2022)' ל, קולן



?דיאלוגיתמהי קריאה 
בנייה משותפת של משמעות הטקסט
המבוססת על דיאלוג עם הטקסט ובין  

.  המשתתפים

:מרכזיותפרקטיקותמורכבת משתי 
Read aloud–הקראה בקול 1.
שיח אורייני מורחב2.

פדגוגי לקידום שפה ואוריינות-של ספר כמרחב פסיכודיאלוגיתקריאה (. 2022)' ל, קולן



Read-aloud
ההקראה בקול משחררת את התלמידים מהשקעת מאמץ במלאכת 

להבנה , הקריאה ובכך יכולה לתרום למעורבות מוגברת של התלמידים
.ולהנאה

מורים המקריאים לתלמידים יכולים לתמוך ביכולת של התלמידים להגיב 
.  לטקסט ולהביא להבנה גבוהה יותר ולהבעה טובה יותר

כאשר מורים מקריאים לתלמידים הם משפרים את ההבנה של 
.התלמידים ואת הנטייה שלהם לקרוא באופן עצמאי

.תלמידים שמקריאים להם גם קוראים יותר

Rycik & Irvin, 2005; Marchessault & Larwin, 2013; Albright & Ariail, 2005;Ivey, 2003



דיאלוגיתשיח אורייני מורחב בגישה 
בכיתה הוא לערב את כל הדיאלוגימטרת השיח 
להגביר את ההבנה שלהם באמצעות  , המשתתפים

. הבנייה משותפת של הידע

התלמידים כשותפים  תופס את הדיאלוגיהשיח 
. להבניית הידע הנלמד

.  משימה שיתופיתלפי גישה זו בניית הידע בשיעור היא 

התלמידים צריכים לקחת חלק פעיל בשיח הן כדוברים 
. והן כמאזינים

שונה מהתפקיד  הדיאלוגיתפקידו של המורה בשיח 
.  שהוא ממלא בשיח הכיתה המסורתי



שיח אורייני מורחב

בניה משותפת של  
משמעות הטקסט ושל  

הידע הנלמד

אתגרים

התמודדות עם שונות
לומדים שממעטים להשתתף בשיח*
כרישי "–לומדים הנוטים להשתלט על השיח *

(.  Erickson, 1996)במונחיו של אריקסון " תורות

,  השפתיותבכשירויותהתמודדות עם חולשה 
התקשורתיות והקוגניטיביות

, טווח קשב קצר, כישורי הבעה נמוכים, הבנה נמוכה
קושי להשתתף בשיח דבור, קשיים בזכירה



שיח אורייני מורחב

בניה משותפת של  
משמעות הטקסט ושל  

הידע הנלמד

אתגרים נוספים
o  איך מביאים את כלל התלמידים

?  להשתתף בשיח האורייני
oאיך ממשבים תלמידים  ?
o  איך מצמיחים תשתיות שפתיות בשיח

?  המורחב
oאיך מפתחים הבנה  ?
o איך מעוררים את התלמידים להגיב

?לטקסט



דיאלוגיתקריאה 

פדגוגיים-עקרונות דידקטיים ופסיכו
בקבוצה קטנהייעשה הדיאלוגיתניהול הקריאה 1.

קריאה מנוטרת  –עצירות מתודיותהקריאה בקול תלווה ב2.
הבנה והזמנה לתגובה

–במסוגלות התלמידים להשתתף בשיח האורייני תמיכה3.
הוראהפרקטיקות



אינטראקציות חברתיות מגוונות  "

המאפשרות ניהול דיאלוג עם אחרים  

הן המסגרת הטובה ביותר לתמוך  

".בבניית עולם הטקסט של הקורא

1978,ויגוצקי



דיאלוגיתקריאה 
הקבוצה הקטנה

פדגוגי להוראה וללמידה-מרחב פסיכו
קבוצה קבועה  

הומוגני / הטרוגני –הרכב הלומדים 
5-3–גודל הקבוצה 

תלוי ביכולות התפתחותיות של התלמידים
להחזיק שיח
קשב, קווי תקשורת



עקרונות דידקטיים
קריאה ראשונה

הקראה מלווה בעצירות מתודיות  
קלות

קריאה שנייה

Deep Reading–קריאה מעמיקה 

הכנות דידקטיות
קריאה מוקדמת של ✓

הטקסט
זיהוי יחידות התוכן✓
יצירת מעצורים בטקסט✓
תכנון מוקפד של ✓

העצירות המתודיות
תכנון מוקפד של ✓

השאלות  



שיח אורייני מורחב
הקראה המלווה בעצירות מתודיות קלות

בהתערבות זו המורה מדגימה קריאה שהיא  
איננה רציפה אלא מלווה בשאלות שמתעוררות 

בעקבות הקריאה והמעמיקות את הבנת  
.הטקסט

תמיכה במסוגלותם של התלמידים לקחת חלק  
–הדיאלוגיתפעיל בקריאה 

בתגובה לטקסט, בהבנה, בהאזנה

! לשמור על מידתיות! חשוב! חשוב! חשוב

עצירות מתודיות
שחזור1.
ניטור הבנה והשלמת  2.

פערים
ניבוי3.



הבנת הטקסט יושבת על ציר של רמות הבנה
(:Kintsch, 2014)ליצור ייצוג מנטאלי של הטקסט ישנן שלוש רמות עיבוד שונות בהן מצליח הקורא 

Surface structure

.הבנה ברמת השטח
,  הבנה של המילים

המשפטים והיחסים שבין  
. המשפטים

Text base

.הבנה ברמת הבסיס
הבנה ברמה של יחידות תוכן או 

רעיונות המובעים במפורש 
. בטקסט

הקורא נדרש ליצור קשרים  
והיסקים בין הרעיונות או המידע  
שבטקסט לבין ידע קודם שלו או 

.ידע עולם

Mental Situational 
Model 

הבנה גבוהה המבוססת על 
שילוב של המידע הקיים  

בטקסט עם ידע קודם  
רלוונטי לטקסט באמצעות 
היסקים שאינם מאוזכרים  
. ישירות ומפורשות בטקסט

נוצר ייצוג קוהרנטי של  
המשמעות ונבנית מפה 

מנטאלית של הסיטואציה  
. המתוארת בטקסט



תהליכי הבנה אוטומטיים

ידע שלוקט  )המופעל באופן אוטומטי , מבוססים על ידע שיש לקורא
(.מתוך הטקסט ומתוך הידע הכללי שלו

.אסוציאטיבית, הידע נשלף בצורה אוטומטית

. המידע שעולה לא בהכרח רלוונטי להבנה של הטקסט

למשל במצב שבו הטקסט . לעיתים אף מחבל בתהליכי ההבנה
מעורר אסוציאציות המסיחות את הקורא או משפיעות על ההבנה  

. שלו

.זהו תהליך שביסודו אינו מפוקח
Myers & O’Brien, 1998



תהליכי ההבנה האסטרטגיים

.מבוססים על תהליך הבנייה מאומץ

.מכוון ומודע, הקורא יוצר את החיבורים בטקסט באופן אסטרטגי

עונה לעצמו על  )הקורא משלים מידע התורם להבנה של הטקסט 
"(. ?למה"השאלה 

התהליכים האסטרטגיים מופעלים כאשר התהליכים האוטומטיים לא 
.  מספקים את הסטנדרטים של הקורא

Greasser, Singer & Trabasso, 1994



…השלמת פערים
.  בילי נכנס למסעדה והזמין המבורגר

כעבור כשעה הוא הזמין חשבון ועזב את  
.  המסעדה

בזמן שחיכה הוא עיין בעיתונים  , ון הלך לרופא'ג
הרופא נתן לו מרשם  . שהיו מונחים על השולחן
.  לתרופה והוא חזר לביתו

Bower, Black & Turner, 1979; Van den Broek, et al., 2005



יצירת מודל מנטלי של 
מודל  –הטקסט 

הסיטואציה
Kintsch, 2014

הבנת הרובד הגלוי  
הבנת הרובד המשתמע

o היסק מבוסס ידע עולם
o היסק מבוסס טקסט

הבנת הרובד הפרשני



השלמת פערים
למה מתכוון השועל כשהוא  1.

...אומר
מדוע החסידה אומרת  2.

? שהמרק טעים וטוב
מדוע החסידה מזמינה את  3.

השועל אליה אחר שהוא  
התנהג אליה כל כך לא  

? יפה



...השלמת פערים
–מבוססת על 

ידע עולם1.

חשיבה היסקית2.

–המיינדתאוריית 3.
Theory of Mind

תפיסת , מניעים/ייחוס כוונות
נקודות מבט שונות

הבנת עולם רגשי



מישור התודעה
הרגשות ומחשבות הם המניעים  

הפסיכולוגיים שאנו מייחסים , המנטאליים
. לאחר בתוך הקשרים חברתיים שונים

עוסקת ברגשות  –הילדה עם הלבבות 
.שהיא מזהה בדמויות

עוסקת  –הילדה עם בועות המחשבה 
במחשבות של הדמויות ובמניעים של  

.הדמויות
2020, זיו



בניית משמעות הסיפור  
מישור התודעה

oהמניעים והסיבות  , שיח אורייני אודות הרגשות
.  להתנהגויות של הדמויות בסיפור

oשיחות אלה מעודדות את הילדים להגדיר רגשות  ,
לחשוב על מניעים להתנהגות הדמויות ועל 

ולהבין את מערך יחסיהן של הדמויות , השלכותיה
עם הסובבים אותן עשויות לסייע לילדים להביע  

(. , 2001Colwell)להבינם ולווסתם , רגשות
o  שיח אורייני זה מפתח את ההבנה של הקונפליקט

הבנה זו מעמיקה את . התוך אישי והבינאישי
.  הבנת משמעות הסיפור

Theory of Mind
כדי להבין מצבים חברתיים צריך  

לא רק  . לתפוס נקודות מבט שונות
איך אתה מבין את הסיטואציה ואיך  

לראות את  אתה מרגיש אלא 
הסיטואציה מנקודת מבטו של 

, להבין את המניעים, האחר
המטרות שלו ואת עולמו  , הרצונות

.  הרגשי
דרך הסיפורים ניתן לפתח ולאמן  

את הילדים בתפיסת נקודות מבט  
שונות ובהבנת המניעים 

הפסיכולוגיים של הדמויות ועולמם  
.  הרגשי



Deep Reading–קריאה מעמיקה 
דרך מילות הרגש
שמחת הקריאה

ויציאה, כניסה אל עולם התודעה של הדמות
דרך הרחבת, אל העולם הרגשי של התלמיד

.  אוצר המילים הרגשי
.בנייה משותפת של מניפת הרגשות

Plutchik, 2001פלטת הרגשות 

https://c902aca7-0619-4303-840c-04d82868faf4.filesusr.com/ugd/34542f_a62cbfec90474010aba361b6ed31cc6a.pdf


Plutchik, 2001 ללי מור, ר יעל שגב"ד, שמחת הקריאה

הפיקוח על הוראת העברית בקדם יסודי וביסודי



ניהול השיח האורייני
oתכננו את השיח האורייני ואת העצירות המתודיות
oהזמינו לתגובה
oגלו הקשבה אקטיבית
oצרו רב שיח
oהזמינו לקריאה מעמיקה
oהזמינו לחשיבה מטה קוגניטיבית
oהפכו את התלמידים לשואלים ולא רק למשיבים
oהתמחו בפדגוגיה של שאילת שאלות
oהקפידו להשהות את התגובה ולשהות ברגעים
o ארגון מחדש  ; חזרה על דברי הלומדים–השתמשו בשיקוף

והרחבה
oדאגו להכניס למעגל השיח האורייני את כל התלמידים
o  תמכו במסוגלותם של התלמידים לקחת חלק פעיל בשיח

האורייני
oהשתמשו בשיח היפותטי
o קורפוס מילים–טפלו במילות המפתח

"?להסביר/אתה יכול להרחיב, לא ברור לי"
"?....מה דעתך על"
תראה לי בסיפור על מה אתה מבסס את "

".דבריך
"?איך הגעת למסקנה הזו"
"?למה אתה חושב כך"
"?אמר.... מה דעתך על מה ש"
...".מי חושב בדומה ל... מי חושב אחרת מ"
"?אמר.... מה דעתכם על מה ש"



הנגשה של השיח האורייני
oאל תחששו משתיקות ממושכות

oהגישו לתלמידים משוב נלהב ומעצים

o לא להאיץ את השיח–אפשרו לתלמידים זמן לחשוב

oתמכו בתוכן

o חזרה לטקסט וקריאה ממוקדת-צרו דיון ממוקד

oהסתייעו בשאלה מנחה

oחזרו לטקסט

oהציע שאלות מעלית



מדוע חשוב להתנסות בקריאה המלווה  
?  בעצירות מתודיות

Modelingלהתנהגויות קריאה
מדגימים קריאה מנוטרת הבנה✓
'חשיבה בקול'מדגימים ✓
מדגימים קריאה מעמיקה✓
ולאיךמגבירים מודעות לפערים ✓

משלימים פערים
מדגימים התמודדות עם פערים בטקסט✓
–מפתחים מיומנות ליצירת היסקים ✓

מבוססי טקסט ומבוססי ידע עולם

התנהגויות קריאה אלה  
שאנו מתרגלים בהאזנה  
ובדיבור יופנמו ויתורגמו  
בהמשך לאסטרטגיות  

. קריאה



דיאלוגיתקריאה 
הקראה בקול

Read-aloud

שיח אורייני מורחב

Landing
קורפוס מילים
חקירת מילים

Fading
קריאת שיתופית
קריאה אוטונומית

דעיכה

ה
יל

מ
ת 

ר
קי

ח סמנטית

אורתוגרפית

פונולוגית

מורפולוגית
פדגוגי לקידום שפה  -של ספר כמרחב פסיכודיאלוגיתקריאה (. 2022)' ל, קולן

ואוריינות



דיאלוגיתקריאה 
שיח אורייני

קורפוס מילים
חקירת מילים

חזרה לספר
קריאת שיתופית

תהליך ההתערבות



קריאה שיתופית
חזרה לספר ובחירת קטע לקריאה  1.

.  שיתופית
קריאה  /הקראה)קריאה חוזרת 2.

(.  שיתופית/עצמאית
שיחה בין : זיהוי ותיאור ההתרחשות3.

העץ לילד
זיהוי הדיבור הישיר והאמצעים 4.

הרטוריים
סימון המבעים הדבורים5.
חלוקת תפקידים6.
קריאה בטנדו7.
החלפת תפקידים וקריאה חוזרת8.





דיאלוגיתקריאה 
שיח אורייני

קורפוס מילים
חקירת מילים

חזרה לספר
קריאת שיתופית

תהליך ההתערבות















קריאה שיתופית
תרגול קריאה חוזרת

–הכנה לקראת הקריאה השיתופית 

oזיהוי הדמויות

oחלקות התפקידים

oבחירת קטע לקריאה חוזרת שיתופית

o זיהוי המבעים הדבורים והאמצעים הרטוריים של
.  הדיבור הישיר

oקריאה שיתופית

oהחלפת תפקידים וקריאה חוזרת

ד ַקְרפָּ

ְצַפְרִדי

המספר



ְצַפְרִדי

ד ַקְרפָּ

עּוִגיות

עּוִגיָּה

ה ְבִחילָּ

ַנְפִסיק

ִחים ֻמְכרָּ

צון ּכוַח  רָּ

ְלִהְתַאֵמץ

ה קּוְפסָּ

ם ֻסלָּ

חּוט

ִלְפתוחַ 

בוהָּ  גָּ

ְטפּו חָּ

ֶעֶצב

לתרגול ולאימון קריאה, קורפוס המילים לחקירה



לקריאה אוטונומיתדיאלוגיתמקריאה 



אסטרטגית קריאה
:מטרות

פיתוח מיומנויות של קריאה מנוטרת 
הבנה

ויסות הקריאה

?איך
התחשבות במבנה–פיזור מעצורים 

!הרהור–הכוונה לניטור הבנה 



!קוראים עצור

ִהְרהּור

?מה הבנתי

☺! הבנתי

ממשיכים לקרוא

! לא הבנתי

קוראים שוב1.

קוראים בחלקים קטנים  2.
יותר

שואלים שאלות3.

מבררים משמעות של 4.
מילים ורעיונות



הזנב משמש לתנועה

הזנב משמש כמו יד 
ורגל 

הזנב משמש להגנה



הזנב משמש ללחימה

הזנב משמש 
לתקשורת


	Slide 1: מדינת ישראל משרד החינוך  המִנהל הפדגוגי – אגף א חינוך מיוחד
	Slide 2: במפגש היום הדהוד למפגש הקודם  קריאה דיאלוגית כמצע לקידום תהליכי קריאה גבוהים  עקרונות דידקטיים ופסיכו-פדגוגיים להתערבות  מהקראה לקריאה אוטונומית  
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8: Top-down & Bottom-up
	Slide 9
	Slide 10: הטקסט כמצע לקידום שפה ואוריינות
	Slide 11
	Slide 12: עקרונות דידקטיים ופסיכו-פדגוגיים
	Slide 13: עקרונות דידקטיים
	Slide 14: קריאה דיאלוגית לקידום תהליכי קריאה גבוהים קולן, 2022
	Slide 15: קריאה דיאלוגית של ספר Dialogic Book Reading Program Kolan, 2022
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56: מקריאה דיאלוגית לקריאה אוטונומית
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60

