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ד.
ה.

מבנה דף ההתאמה:
שתי העמודות הימניות מציינות את שמות הקטגוריות ותת הקטגוריות בהתאמה (כפי שהן מופיעות באתר).
שאר העמודות מציינות את הצעדים הרלוונטיים.
כותרות התרגילים חופפים לשמותיהן כפי שמופיעות באתר וניתן לחפש אותן בחיפוש החופשי.
כל התרגילים במודגשים בדף התאמה נתון רלוונטיים לפרופיל קריאה ספציפי.
את רשימת התרגילים המלאה ניתן למצוא בקובץ נפרד של תוכן העניינים (דף הבית-הוראה מתקנת -תוכן עניינים).


א.
ב.
ג.
ד.

בחירת התרגילים:
בשלב הראשון יש לבחור את התרגילים המודגשים ובשלב השני את התרגילים הלא מודגשים.
יש להשתדל לבחור את התרגילים לפי סדר הצעדים אך להקפיד על בחירת מגוון תרגילים בתוך כל צעד.
יש להשתדל לבצע בכל שיעור לפחות תרגיל אחד מכל קטגוריה ( הצבה ,חילוף ,סיווג ,גזירה ,המרה וכדומה)
אנו ממליצים לתכנן תוכנית לשלושה-ארבעה חודשים מראש (בערך  150תרגילים) ולבצע בדיקת ממדי שטף ודיוק לפני ביצוע
התכנית ולאחריה.

 מהלך העבודה:
א .יש לקבוע בשלב הראשון את פרופיל הקריאה של הילד (מצרפת\ שטף\ניחוש\מקוונות)
ב .באותו שלב יש גם למדוד (מדידה ראשונית) את שטף הקריאה ודיוקה .ניתן להשתמש לצורך כך בערכת המעקב.
ג .רצוי כאמור בשלב הראשון להתחיל באותם התרגילים המודגשים בדף ההתאמה.
ד .הגישה המתקנת היא "ממוקדת הצלחות" ולכן יש מצד אחד לדחות ביצוע תרגיל שהילד מתקשה בו מלכתחילה ומצד שני ,לא
להתעכב זמן רב על תרגיל שהילד מגלה בו שליטה .כמו כן ,יש להמעיט ככול האפשר במתן הסברים ותיקון טעויות.
ה .לאחר כ 15-20-שיעורים יש לבצע מדידה חוזרת של ממדי השטף והדיוק.
ו .רצוי שלפני חלק מביצוע התרגילים הילד יבצע "קדימון קולי" .כלומר ,אימון בעל פה של הדרישה המופיעה בתרגיל עצמו (לדוגמא
בתרגילי מעבר בין יחיד לרבים יש לבקש מן הילד לבצע מעברים אלא בעל פה).
ז .אין חשיבות לסדר המטלות המוגש אם כי כמובן שיש להתאימו לרמת הצעד שנבחרה (צעד ראשון ,צעד שני וכדומה) ,יש חשיבות
רבה לבחירת תרגילים מכל אחת משמונת הקטגוריות באתר.
ח .יש לבצע כ 15-תרגילים לשיעור .ואולם ,כיוון שבחלק מהתרגילים הילד יתקשה ,יש לתכנן מספר גבוה יותר של תרגילים לכל שיעור.
ט .מומלץ לבקש מן הילד לבצע תרגילי כתיבה כשיעורי בית ולא במהלך השיעור עצמו.
י .עבור ילדים בעלי פרופיל קריאה מפענחת\מצרפת ,שטף וניחוש יש להימנע כליל משימוש באסטרטגיות מתקנות הכרוכות בחלוקה
להברות ,מיזוג הברתי וסגמנטציה פונולוגית.
יא .במידה ולא נצפית במדידות המעקב יש להתייעץ עם לביא (בטלפון )0523339024 :ו\או לבונה (בטלפון )0547958635 :לגבי נוהל
בחירת התרגילים.
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תבניות היגוי
צעד ראשון
קמץ/פתח ,שווא ,חיריק
הצבה

צעד שני
צירה /סגול ,חולם

צעד שלישי
שורוק

הנחייה בהיגוי

קריאת מילים חד הברתיות
קריאת צירופים

קריאת מילים חד הברתיות
קריאת מילים
קריאת שמות פועל

קריאת מילים חד הברתיות
קריאת מילים
דגמי משפטים

הנחייה בתבנית

קריאת מילים לפי תבנית
הצבת שורש /אותיות בתבנית
מילה

קריאת מילים לפי תבנית
הצבת שורש /אותיות בתבנית
מילה

קריאת מילים לפי תבנית
הצבת שורש /אותיות בתבנית
מילה

תוספת אות/תנועה

הוספת אות או תנועה למילה

הוספת אות /תנועה למילה

ציווי בקל /בהפעיל

מהברות לתבנית +שורש

הנחיית שורש /בסיס מילה
הנחיה משולבת
חילוף

הנעה/תוספת אות/תנועה
אנאלוגיות
מעברי היגוי

סיווג

התאמה לקסיקלית

התאמה לתבנית

סיכום מסע
כל התנועות

קריאת מילים לפי תבנית

הצבת שורש /אותיות בתבנית
מילה
מניפולציה אורתוגרפית

ריבועי קסם

ריבועי קסם
הוספת חולם למילה

ריבועי קסם
מניפולציה אורתוגרפית

אנאלוגיות (השמטה ,החלפה,
הוספה)

אנאלוגיות (השמטה ,החלפה,
הוספה)

אנאלוגיות (החלפה)

אנאלוגיות (החלפה)

קריאת מילים בעמודות ובשורות

קריאת מילים בעמודות ובשורות
מעברי תבנית
המרה לתבנית

קריאת מילים בעמודות ובשורות
מעברי תבנית
ציווי (בניינים שונים)

מעברי תבנית
המרה לתבנית שמות פועל

סיווג לקסיקלי
התאמת שם פועל תואר
מיון שמות פרטיים למין

סיווג לקסיקלי
סיווג סמנטי
התאמה לקסיקלית
התאמה סמנטית

סיווג לקסיקלי
סיווג סמנטי
זיהוי שורש
שם המספר
התאמת שם תואר פועל

סיווג לקסיקלי
סיווג סמנטי
הצבת שורש /אותיות בתבנית
מילה

זיהוי תבנית
תפיסת תבנית

התאמת היגוי לתבנית
זיהוי תבנית
תפיסת תבנית

התאמת היגוי לתבנית
זיהוי תבנית
זיהוי תבנית שמות פעולה

מיון מילים לפי תבנית
תפיסת תבנית
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תמרון

התאמת תנועה

זיהוי תנועה

זיהוי תנועה

זיהוי תנועה

התאמה לנשמע

איתור המילה הנשמעת

איתור המילה הנשמעת

איתור המילה הנשמעת

מעברי זיהוי (נטול הקשר)

הנחיית הברה ראשונה

הנחיית הברה ראשונה
קריאת שמות פועל

קריאת מילים
מניפולציה אורתוגרפית

מיליות
טעמים

קריאת צירופים
הרכבת משפטים
דגמי משפטים
ניבים וביטויים

קריאת צירופים ומשפטים
קריאת צירופים הומוגרפיות
ציווים
טקסטונים
ניבים וביטויים

קריאת צירופים ומשפטים
קריאת צירופים הומוגרפיות
דגמי משפטים
הרכבת משפטים
התאם דקדוקי
שורש ומילות המשפחה
משפטי פירמידה
משפטים מן השורש
שחבור

קריאת צירופים ומשפטים
קריאת צירופים הומוגרפיות
הרכבת צירופים
טעמים

מניפולציה אורתוגרפית
הרכבת צירופים
הרכבת מילים לוכסנים
שחבור

מניפולציה אורתוגרפית
הרכבת צירופים
הרכבת משפטים/משפטי שאלה
הרכבת מילים לוכסנים
שחבור

מניפולציה אורתוגרפית
הרכבת משפט
הרכבת צירופים
הרכבת מילים/הומוגרפיות/
לוכסנים
שחבור

האותיות :והאמנתי
הרכבת משפטים מיליות/
משפטי שאלה/סיבה ותוצאה
הרכבת צירופים
הרכבת מילים
טעמים
הלחם

זיהוי בהקשר

מניפולציה והרכבה

משפטי שלד
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עיבוד לשוני :שמות עצם ,תארים וסמיכויות
צעד ראשון
קמץ/פתח ,שווא ,חיריק
מין וריבוי

הטייה
סמיכות

צורני ריבוי שמות עצם
צורני ריבוי תארים
הטיית שמות עצם
הטיית תארים
הטיית שמות עצם ותארים
הטיית תארים ופעלים
צורני ריבוי סמיכות

מילות יחס וגוף
מין וריבוי

צעד שני
צירה /סגול ,חולם
הטיית שמות עצם ותארים
הטיית תארים

צעד שלישי
שורוק
צורני ריבוי
אנאלוגיות
הטיית שמות עצם ותארים
הטיית תארים

סמיכות כפולה
מיליות

התאמת משפט
התאם דקדוקי

סמיכות /שם ותוארו

התאמת משפט
התאם דקדוקי

התאם דקדוקי

התאמת משפט

המרה

שם המספר
הרכבת משפטים
תארים

סיכום מסע
כל התנועות

שם המספר
סמיכות פרודה /כפולה
סמיכות ביחיד ובריבוי
סמיכות
שייכות
מסמיכות לתואר
המרת משפט לצירוף סמיכות
התאם דקדוקי סמיכות
שרשרת סמיכויות

שם המספר
הרכבת משפטים
שיבוץ תארים במשפט
חנוכיית דירוגי תואר
המרת תארים
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סמיכות ויידוע

שם פועל -מילות
פועל

גזירה

מן השורש

משם פעולה
פעיל -סביל

יידוע
סמיכות (דרכי יידוע)
צירופי סמיכות
מסמיכות לתואר /לפועל
תואר/צירופי סמיכות
מצירוף יחס לסמיכות
משם פועל
משם פועל למילות פועל
שם פועל -משקל /שם פעולה
הרכבת משפטי שאלה
כינויי קניין וכינויי מושא
שורש -תואר /ציווי /משקל /שם
פעולה
משורש לשם עצם פעולה תואר
שורש -יוצא דופן
שורש /שם פועל /שם פעולה
תמרון שורשים
השלמת משפט /משפט שאלה
שם פועל -שם פעולה
שם פעולה -ציווי
שם פעולה -שורש
אנאלוגיות
פעיל -סביל (בניינים שונים)
פעיל סביל הטיות לפי גוף וזמן
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עיבוד לשוני :פעלים /בניינים /פעלים ומשלימים
צעד ראשון
קמץ/פתח ,שווא ,חיריק
בניין קל

בניין
הפעיל

בניין פיעל

בניין נפעל

צעד שני
צירה /סגול,
חולם
סיכום
בניינים

בניין התפעל

בניין הופעל

טבלאות
זמנים
שונים

טבלאות
הופעל/
השלמה

טבלאות
פועל/
השלמה

חנוכיית
הופעל

חנוכיית
פועל

טבלאות

טבלאות

הטיית
פעלים
במשפט

הטיית
פעלים
במשפט

טבלאות

טבלאות

טבלאות

טבלאות

טבלאות
זמנים
הטייה שונים

טבלאות
זמנים
שונים

טבלאות
זמנים
שונים

טבלאות
זמנים שונים

חנוכיות

חנוכיות
הפעיל

חנוכיות
פיעל

חנוכיות נפעל

טבלאות
התפעל/
השלמה

טבלאות/
חנוכיות
השלמה

טבלאות/
חנוכיות
השלמה

טבלאות
השלמה

חנוכיית
התפעל

שיבוץ
פעלים

שיבוץ
פעלים
במשפט

שיבוץ
פעלים
במשפט/
פסקה

התאמת
משפט

התאמת
משפט

התאמת
משפט

הטיית
פעלים
במשפט

צעד שלישי
שורוק
בניין פועל

התפעל הווה
השלמה

סיכום מסע
כל התנועות
בניינים
שונים

פעלים ומשלימים
בניינים

טבלאות

חנוכיית הפעלים
(כלל הבניינים)

שיבוץ
פעלים

הטיות פעלים (כלל
הבניינים)
להיות בעבר/
בעתיד

כינויי
מושא /קניין
חנוכיית
כינויי מושא
(קל /פיעל/
הפעיל)
כינויי פעול

ציווי:
התפעל
המרה

משלימי
הפועל
ומילות
יחס

שיבוץ פעלים

התאמת
משפט

שיבוץ
פעלים
במשפט
התאמת
משפט
התאם
דקדוקי

שיבוץ
פעלים
במשפט

התאמת
משפט

שיבוץ
פעלים
במשפט
התאמת
משפט

התאמת
משפט

שיבוץ
פעלים/
גוף ופועל
התאמת
משפט
(בניינים
שונים)
התאם
דקדוקי

משלימי
בניינים -בניינים-
ש"ע/שם
שיבוץ
מין,
פועל /תואר
פעלים
ריבוי,
הפועל
זמן
משלימי ש"ע
התאמת
שיבוץ
משפט
(בניינים פעלים /תואר הפועל
במשפט
שונים)
(בניינים משלימי
הפועל
שונים)
התאם
ומילות יחס
דקדוקי
להיות
שיבוץ שמות
(זמנים
פועל
שונים)
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עיבוד לשוני :משפטים פשוטים ומורכבים /הפקת משמעות
סיכום מסע

משפטים פשוטים ומורכבים -המרה

משפט איחוי

מילות איחוי /קישור
משפט איחוי (דגמים
שונים)

משפט מורכב

משפט מורכב (סוגים
שונים של פסוקיות)

תוכן זהה -מבנים שונים

משפט שמני (דגמים שונים)
תוכן זהה -מבנים שונים
שחבור משפטים
המרת משפטים-
דיבור עקיף דיבור ישיר
איחוי הפשוטים
מפשוט לאיחוי /לייחוד
מאחוי למורכב
ממורכב לפשוט
מאחוי לפשוט
מפשוטים למורכב

הפקת משמעות

היסק מן ואל ההקשר
פרגמטיקה
השלמת כותרת
מהו ההקשר

שאלות ותשובות

שאלות וסימני שאלה

