
   
 צעד ראשון

 קמץ/פתח, שווא, חיריק

 
 צעד שני

 צירה/ סגול, חולם

 
 צעד שלישי

 שורוק

 
 סיכום מסע
 כל התנועות

  קריאת מילים חד הברתיות הנחייה בהיגוי הצבה
 קריאת צירופים

 קריאת מילים חד הברתיות
 קריאת מילים

 קריאת שמות פועל

 קריאת מילים חד הברתיות
 מיליםקריאת 

 דגמי משפטים
 

 

 קריאת מילים לפי תבנית הנחייה בתבנית
הצבת שורש/ אותיות בתבנית 

 מילה

 קריאת מילים לפי תבנית
הצבת שורש/ אותיות בתבנית 

 מילה

 קריאת מילים לפי תבנית
הצבת שורש/ אותיות בתבנית 

 מילה
 

 קריאת מילים לפי תבנית
 

 הוספת אות/ תנועה למילה  תנועה למילה או הוספת אות /תנועהתוספת אות
 

 

 מהברות לתבנית+ שורש  ווי בקל/ בהפעיליצ הנחיית שורש /בסיס מילה
 

 

הצבת שורש/ אותיות בתבנית     הנחיה משולבת
 מילה

 ריבועי קסם ריבועי קסם הנעה/תוספת אות/תנועה חילוף
 הוספת חולם למילה

 

 ריבועי קסם
 מניפולציה אורתוגרפית

 מניפולציה אורתוגרפית

אנאלוגיות )השמטה, החלפה,  אנאלוגיות
 הוספה(

אנאלוגיות )השמטה, החלפה, 
 הוספה(

 

 אנאלוגיות )החלפה( אנאלוגיות )החלפה(

 קריאת מילים בעמודות ובשורות קריאת מילים בעמודות ובשורות מעברי היגוי
 מעברי תבנית

 המרה לתבנית

 קריאת מילים בעמודות ובשורות
 מעברי תבנית 

 )בניינים שונים( ציווי
 

 מעברי תבנית
 המרה לתבנית שמות פועל

 סיווג לקסיקלי התאמה לקסיקלית סיווג
 התאמת שם פועל תואר

 מיון שמות פרטיים למין
 

 סיווג לקסיקלי
 סיווג סמנטי

 התאמה לקסיקלית
 התאמה סמנטית

 

 סיווג לקסיקלי
 סיווג סמנטי
 זיהוי שורש
 שם המספר

 שם תואר פועלהתאמת 

 סיווג לקסיקלי
 סיווג סמנטי

הצבת שורש/ אותיות בתבנית 
 מילה

 
 

 זיהוי תבנית התאמה לתבנית
 תפיסת תבנית

 התאמת היגוי לתבנית
 זיהוי תבנית

 תפיסת תבנית

 התאמת היגוי לתבנית
 זיהוי תבנית

 זיהוי תבנית שמות פעולה

 מיון מילים לפי תבנית
 תפיסת תבנית

 תבניות היגוי



 זיהוי תנועה התאמת תנועה
 

  זיהוי תנועה זיהוי תנועה

 איתור המילה הנשמעת איתור המילה הנשמעת התאמה לנשמע
 

  איתור המילה הנשמעת

 הנחיית הברה ראשונה הנחיית הברה ראשונה מעברי זיהוי )נטול הקשר( תמרון
 קריאת שמות פועל

 

 קריאת מילים
 מניפולציה אורתוגרפית

 מיליות 
 טעמים

 קריאת צירופים  בהקשרזיהוי 
 הרכבת משפטים

 דגמי משפטים
 ניבים וביטויים

 תמרון לפי הקשר

 קריאת צירופים ומשפטים
 קריאת צירופים הומוגרפיות

 ציווים 
 טקסטונים

 ניבים וביטויים
 

 קריאת צירופים ומשפטים
 קריאת צירופים הומוגרפיות

 דגמי משפטים
 הרכבת משפטים

 התאם דקדוקי
 המשפחהשורש ומילות 

 משפטי פירמידה
 משפטים מן השורש

 שחבור
 

 קריאת צירופים ומשפטים
 קריאת צירופים הומוגרפיות

 הרכבת צירופים
 טעמים

 

 מניפולציה אורתוגרפית מניפולציה והרכבה
 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
 מיליות/הרכבת משפטים 

 משפטי שאלה/סיבה ותוצאה
 הרכבת צירופים

 הרכבת מילים 
 טעמים
 הלחם

 משפטי שלד
 

 


