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חוברת הדרכה



משחק הכרות עם חלקי הפלסטיק וצבעיהם
יש להוציא את חלקי הניקוד מהשקיות ולהציג אותם בפני הילדים.	 
לציין בפני הילדים כי יש חלקים בצבע "זהב", בצבע "צבעוני", בצבע "כסף", בצבע "בורדו" ובצבע "חום".	 
ביומיים הראשונים יש לתת לילדים להסתכל תחילה על החלקים, למששם ולהגיד את שם הצבע 	 

בקול רם.
מדי יום יש לתרגל כך שהילדים עוברים לשבת עם הגב להורה/מורה והיד נמצאת מאחורי הגב. בכל 	 

פעם יש לתת חלק אקראי אחר והילדים יזהו את הצבע על בסיס מישוש בלבד. במהלך התרגול 
על הילדים למשש ולזהות כל אחד מהחלקים. לחזור על המישוש והזיהוי שלוש פעמים תוך שינוי 

סדר החלקים.
זיהוי הצבע מתבצע כך שהילד אומר "זהב ָאה ָאה"/"צבעוני ִאי ִאי"/"כסף ֶאה ֶאה"/"בורדו אֹו אֹו"/ 	 

"חום אּו אּו", בהתאם לצבע שזיהה.
זמן סביר לשלב זה – 7 ימי תרגול בני 5 דקות.

אותיות נחות – עמוד 3
הילדים קוראים את האותיות בזו אחר זו תוך הצבעה על האות. יש להקפיד שהקריאה תתבצע 	 

על פי סדר האותיות כמופיע בספר. במידה והילדים שוגים אין לתקנם אלא לבקש מהם "קיראו 
שוב את האות". במידה והשגיאה חוזרת שלוש פעמים רצוף, יש להגיד לילדים מה הצליל הנכון. זו 
הזדמנות לוודא שאכן כל האותיות מוכרות ומזוהות כראוי, כולל האותיות הדו-צליליות )ּב' דגושה 

ו-ב' רפה, ּכ' דגושה ו-כ' רפה, ּפ' דגושה ו-פ' רפה, ׁש' ימנית ו-ׂש שמאלית(.
סביר להניח שהילדים יטענו "אבל שתי נקודות הן בצבע כסף". זה המקום להדגיש ששתי נקודות 	 

אנכיות )שווא( הן כמו אות ללא ניקוד ועל כן הן שחורות וחסרות צליל מיוחד. )הערה – לטובת 
הקניית הדיוק בקריאה אנו מתייחסים לכל השוואים כאל שוואים נחים(.

זמן סביר לשלב זה – 2 ימי תרגול בני 7 דקות.
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ראשית, ברצוני להודות לך על רכישת הערכה.

תכולת הערכה: 
	 ספר תרגול הקריאה 	 חוברת ההדרכה שבידיך 	 שקית ובה 11 חלקי ניקוד צבעוניים ארוזים

כיצד משתמשים בערכה
השימוש בערכה הוא תרגול משותף של הילדים עם הורה או מורה.

השימוש בערכה הוא מדורג ומורכב ממספר שלבים.
ניתן לעבור משלב לשלב רק לאחר שהשלב הקודם בוצע בהצלחה ובצורה מדוייקת.

מומלץ שהמעבר יהיה תוך עידוד הסקרנות של הילדים לחקור מה השלב הבא.
ניתן כמובן לחזור אחורה לשלבים הקודמים כאשר יש רושם שהם לא נרכשו במלואם.
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הברות – עמודים 4-13

בשלב זה יש להקדיש יומיים לכל אחד מהצבעים.	 
יומיים לצלילי ה"זהב" )עמודים 4-5(.

יומיים לצלילי ה"צבעוני" )עמודים 6-7(.
יומיים לצלילי ה"כסף" )עמודים 8-9(.

יומיים לצלילי ה"בורדו" )עמודים 10-11(.
יומיים לצלילי ה"חום" )עמודים 12-13(.

בכל זוג ימים יש לתרגל את שני העמודים המתאימים לאותו צבע. 
נותנים לילדים למשש שוב את החלקים בצבע המתאים ולאחר מכן על הילדים לקרוא את ההברות 	 

בזו אחר זו. במידה והילדים שוגים אין לתקנם אלא לבקש מהם "קיראו שוב את ההברה". במידה 
והשגיאה חוזרת שלוש פעמים רצוף, יש להגיד לילדים מה הצליל הנכון. 

זמן סביר לשלב זה – 10 ימי תרגול בני 7 דקות.

סימני פיסוק
בשלב זה יש להקריא סיפור אחד ביום.  מומלץ לבחור סיפורים שהילדים מכירים ואוהבים.	 
נקריא לילדים את הסיפור בקצב הכתבה והילדים ילוו את הקריאה עם אצבע מרחפת מעל המילים 	 

לפי סדר הקראתן.
בכל פעם שהילדים יגיעו לסימן פיסוק, עליהם לגעת בו באופן הבא :	 

סימן פיסוק שבו אין ציור של נקודה ), " – '( – על הילדים לגעת בו פעם אחת בלבד.
סימן פיסוק שבו יש ציור של נקודה ). : ! ?( – על הילדים לגעת בו פעמיים במדוייק.

משך 	  כן  ועל  משפט  מסיימים  נקודה  שבהם  הפיסוק  סימני  כי  ולהסביר  זו  הזדמנות  לנצל  ניתן 
השתיקה בהם ארוך ואילו סימני הפיסוק שבהם אין נקודה הם הפסקה קצרה בקריאה ועל כן משך 

השתיקה קצר יותר.
זו גם במהלך השלבים הבאים. מומלץ להשתמש בה גם בעתיד. 	  יש להמשיך ולהשתמש בשיטה 

לסימני הפיסוק יש ערך חשוב בהבנת הנקרא.
זמן סביר לשלב זה – 4 ימי תרגול בני 7-10 דקות.

קריאת שירים עם אותיות צבעוניות – עמודים 16-35
בשלב זה על הילדים לקרוא שיר אחד ביום. 	 
כל זוג שירים מתרגל שינון של קבוצת סימני ניקוד אחרת. זו הסיבה שבכל זוג שירים "נעלמים" 	 

צבעי האותיות של קבוצת סימני ניקוד. ניתן לעבור לזוג השירים הבא, רק כאשר הקריאה מדוייקת.
בכל יום יש לשחק משחק זכרון של החלקים כחימום לפני הקריאה. סבב אקראי של כל החלקים.	 
בעת הקריאה יש להקפיד על דיוק הקריאה על פי הניקוד )ולא על פי השמיעה( ועל המגע בסימני 	 

הפיסוק. לאחר כל מילה שהוקראה לא נכון יש לבקש מהילדים לנקוב, בעבור כל הברה במילה, מה 
הצבע והצליל שלה. לאחר מכן יש לבקש שיקראו את המילה שוב.

אין לצפות בשלב זה לשטף קריאה. הדגש הוא על הדיוק בלבד.	 
זמן סביר לשלב זה – 15 ימי תרגול בני 12 דקות.
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קריאת שירים עם סימני ניקוד צבעוניים – עמודים 38-57
בשלב זה על הילדים לקרוא שיר אחד ביום. 	 
כל זוג שירים מתרגל שינון של קבוצת סימני ניקוד אחרת. זו הסיבה שבכל זוג שירים "נעלמים" 	 

צבעי קבוצת סימני ניקוד. ניתן לעבור לזוג השירים הבא, רק כאשר הקריאה מדוייקת.
בכל יום יש לשחק משחק זכרון של החלקים כחימום לפני הקריאה. סבב אקראי של כל החלקים.	 
המגע 	  ועל  השמיעה(  פי  על  )ולא  הניקוד  פי  על  הקריאה  דיוק  על  להקפיד  יש  הקריאה  בעת 

בסימני הפיסוק. לאחר כל מילה שהוקראה לא נכון יש לבקש מהילדים לנקוב, בעבור כל הברה 
במילה, מה הצבע והצליל שלה. לאחר מכן יש לבקש שיקראו את המילה שוב.

בשלב זה ניתן לצפות לשיפור בשטף הקריאה, אך עדיין יש לשים דגש על הדיוק בלבד.	 
זמן סביר לשלב זה – 15 ימי תרגול בני 12 דקות.

קריאת סיפורים – עמודים 60-70
בשלב זה על הילדים ליישם את שלמדו ולקרוא סיפור ביום. 	 
יש לקרוא את הסיפורים על פי הסדר בשני סבבים.	 
בשלב זה אין צורך לשחק במשחק הזכרון, אולם מומלץ כי חלקי המישוש יהיו זמינים כ"גלגל הצלה".	 
שלב זה נועד לזהות האם סימני הניקוד נרכשו כהלכה. במידה ויש סימן ניקוד שניכר שאינו נקרא 	 

כהלכה, יש לשלבים הקודמים ותרגלם בשנית. 
זמן סביר לשלב זה – 8 ימי תרגול בני 20 דקות.

ברכותיי – סיימתם את כל השלבים, הילדים רכשו את הקריאה המדוייקת ויכולים לקרוא באופן עצמאי.
ושוב את  ולקרוא שוב  ולתרגל את החלקים הצבעוניים  ירצו מדי פעם לחזור  אך טבעי שהילדים 

השירים. זה מצויין ומחזק !!!

תודות
ומרצי בפיתוח,  זמני  ועדי( על כך שאפשרה לי להשקיע את  נעם  )חנה, שיר,  תודה למשפחתי 

ייצור וקידום ערכה זו.
תודה לסופרת חנה גוטמן אשר אישרה לי להעזר בשיריה וסיפוריה המופיעים בספר.

תודה לנמרוד בר-און על האיורים ועל העיצוב הגרפי בכללותו.
תודה לתלמידותי ותלמידיי אשר היוו לי השראה בפיתוח הערכה ואשר מהווים הוכחה ניצחת 

ליעילותה בהקניית קריאה מדוייקת.
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