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עקרונות

3

בחירה  

למורה

גיוון מענה 

להטרוגניות

מעורר עניין  

חדווה ורגש



היחידות משלבות
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תוכן ארבע

מיומנויות שפה

מיומנויות לומד עצמאי
טקסטים

ערכים ורעיונות  

גדולים



מאפייני יחידת ההוראה בשפה לבית הספר היסודי
.שיעורים וכוללת גם הערכה5כל יחידת הוראה בנויה מ ✘

:היחידות יקדמו את ארבע מיומנויות השפה✘

,  למידה מתוך סרטון; הקשבה לאחר בשיחה ובדיון–האזנה✗

ריאיון, הסכת

דיבור בפני קהל; השתתפות בשיחה ובדיון-דיבור✗

קידום שטף קריאה על פי ; הבנת הנקרא מסוגות שונות-קריאה✗

עידוד קריאה, "קול קורא"התוכנית 

כתיבה לצורכי למידה  ; הבעה אישית ויצירתית בכתב-כתיבה✗

.ולמטרות פונקציונליות



המשך-מאפייני יחידת ההוראה  בשפה לבית הספר היסודי
: היחידות עוסקות בקידום תחומי הידע שבבסיס האוריינות✘

.תחבירי ופרגמטי, ידע מורפולוגי, לשוני-ידע מטה-לשון✗

יצירת קטלוג מצטבר לאורך היחידות השונות  -אוצר מילים ומושגים ✗

.בעברית ובתחומי הדעת האחרים



המשך-מאפייני יחידת ההוראה  בשפה לבית הספר היסודי

;  היכרות עם יצירות ספרות מתוך תוכנית הלימודים–ספרות✗

עידוד קריאה ; אמצעים אמנותיים ורטוריים; היכרות עם יוצרים

.להנאה

,  הרחבת דעת בנושאים חשובים לחינוך הלשוני–הרחבת הדעת ✗

.  יצירת ענין וסקרנות ללמידה, העשרתו, מתן ערך לידע

מיומנויות שפה בתחומי הדעת  ✗



התאמת היחידות לשונות בכיתה
הנגשה אוריינית של 

חומרי ההוראה
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הנגשת הטקסט

טקסט  
מקוצר

/  מנוקד
ניקוד חלקי
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ממטרד  

למשאב

יחידה לכיתות 

ו-ה
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הקראה והשמעה של הטקסט

מודלינג לקריאה רהוטה

במיוחד של יצירת  

ספרות

עיצוב אוניברסלי

UDL



קריאה משותפת בספר  
–או מה קרה לאיש עם הכלב : ליבי

' ד-'מותאם לכיתות ג', ליבוביץמאת הדס 
קריאה מונחת של ספר בכיתה וכוללת חמישה שיעורים שבהם ✘

. אפשרויות לפעילות ושיח בכיתה

עם אפשרות  –התלמידים יוצרים מחברת ייחודית המלווה את הקריאה ✘

.לפורמט רגיל או דיגיטלי

, הקראה, קריאה והקראה משולבים, קריאה עצמית: אפשרויות לקריאה✘

(.ICAST/ ספרייה לעיוורים)האזנה לספר השלם 
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:המורה שיתפה
התלמידים נהנו מאוד מקריאת הסיפור  

היו  , הם עקבו אחר הנעשה בסיפור. בהמשכים
עקבו אחר התפתחות  , "בלשים"כמו 

העלילה באמצעות שימוש בשעון הזמן  
.והביעו הזדהות עם הדמות הראשית

התלמידים חיכו  , הלמידה הייתה חווייתית
לשיעורים והיו מתוחים ונרגשים לקראת  

.קריאת הפרקים הבאים
בסיום הספר התלמידים ביקשו להמשיך  
.ולקרוא גם את הספרים הבאים בסדרה



קידום מיומנויות



קידום מיומנות הקריאה כחלק מלמידת התוכן של היחידה
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"  קול קורא"שילוב של פרקטיקות מתוך התוכנית •

.בהתאם לגיל ולמה שהטקסט מזמן

תרגול שטף הקריאה נועד לקדם בו בזמן את ההבנה  •

.של הטקסט ואת שטף הקריאה



טרום קריאה-קידום מיומנות הבנת הנקרא
צמצום פערי ידע והעלאת ידע קודם
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משימת כתיבה לסיכום היחידה  
" י'גינג"

שטקליס-מאת מרים ילן

-תמיכה ותווך לתהליכי כתיבה
שלבים מובנים לכתיבה



נסכם את  , לאחר שלמדנו את היצירה
שבה תכתבו שיח , הלמידה במשימת כתיבה

י  'ינג'י שבתחילת היצירה לג'ינג'דמיוני בין ג
.שבסוף היצירה



עצמו  , לפני שתתחילו בכתיבה
, עיינים

.י שבתחילת השיר'ינג'ודמיינו את ג
?מה הוא הרגיש
?מה הוא חשב

?מדוע



י שבסוף השיר נזכר  'ינג'כעת נדמיין שג

.איתוי שבתחילתו ומדבר 'ינג'בג

...מעניין מה היה אומר לו



.אפשר להיעזר בטבלה לתכנון הכתיבה

ולאחר מכן  , בטבלה תוכלו לכתוב קודם את מחשבותיכם לגבי הדמות

.לחשוב כיצד תרצו להביע את הדברים בקטע שתכתבו

י בסוף השיר'ינג'גי בתחילת השיר'ינג'ג

?מה הרגיש

?מה חשב

:רעיונות לכתיבה



.י היה אומר בשיחה זו'ינג'כעת אתם מוזמנים לכתוב את הדברים שג

דמויות וביטויים , על בסיס אירועיםולכתוב , בעת הכתיבה מומלץ לחזור לשיר•
.המופיעים בו

:בתכנון הכתיבה ובסיומה חשבו אם התייחסתם לנושאים הבאים•

י הרגיש ועבר'ינג'כתבתי על מה שג√

כתבתי על הסיבה למצוקה שלו√

כתבתי על השינוי שעבר√

כתבתי בשפה ברורה√

השתמשתי במילים שלמדנו ביחידה√

השתמשתי בכתיב תקני ובסימני פיסוק√



דגמים לכתיבה
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כחלק מפיתוח כישורים ניהוליים-מיומנויות משוב
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משוב על ידי  

המורה

משוב  

עמיתים

-משוב עצמי

רפלקציה

קביעת  

קריטריוני

ם למשוב
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?שאלות

?מחשבות

אז איך זה 

?עובד



דפנה שחר ימס

daphna.shahar@gmail.com
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תודה

mailto:daphna.shahar@gmail.com

