יסודות בוגרים  -תוכנית לרכישת הקריאה והכתיבה לכיתות ג-ו
התוכנית מיועדת לילדים בכיתות ג' -ו' ,דוברי עברית ,שטרם רכשו את אבני היסוד של הקריאה והכתיבה או
שהינם בעלי ידע בסיסי בלבד .במהלך השיעורים נפתח יכולות קריאה וכתיבה ונעבוד על כישורי הבעה בכתב
ובעל פה במטרה לסיים את תהליך רכישת הקריאה והכתיבה עד סוף השנה ולשלב את הילדים בשנת
הלימודים הבאה בקבוצת הגיל שלהם.
מאחר ושנה זו מוקדשת להשלמת הפערים במיומנויות הקריאה והכתיבה כל התכנים בהם נעסוק ישמשו
למטרה זו.
חוברות "יסודות"
במהלך השנה נצא ביחד לתהליך קסום בו נלמד את יסודות הקריאה והכתיבה בעברית באופן מובנה ושיטתי.
נלמד לזהות ולהדגיש צלילי עיצור וצלילי תנועה ,ננתח ונעצב תבניות של רצף צלילים במילה ,נכיר את סימני
הניקוד ואת כללי השימוש בהם ,נלמד את כללי עיצוב המילה הכתובה בעברית ומוסכמות לשוניות ונתרגל
וניישם את המיומנויות תוך כדי שילוב הדרגתי של האותיות (בדפוס ובכתב).
נעבוד בחוברות ,נערוך הכתבות במחברת ,נשחק במשחקי אותיות ומילים ,נשמע ונקרא סיפורים ולקראת סוף
השנה נצליח לקרוא ולכתוב בעברית!!!
כדי שכל האמור לעיל יהיה ברור ומובן – נזמין את כל ההורים של הילדים שילמדו יסודות למפגש היכרות עם
התוכנית במהלך ספטמבר  .נוכחותכם חשובה מאד על מנת שתוכלו לעזור לילדיכם בתהליך הלמידה
וברכישת הקריאה והכתיבה של ילדיכם.
שיעורי חגים
נלמד ונכיר את חגי ומועדי ישראל בלוח השנה העברי .בלמידה נשלב את תכני החג עם הוראת הקריאה
והכתיבה בהתאם להתקדמות הילדים ונעשיר את הלמידה עם סיפורים ,סרטונים ושירים הקשורים לחג .לכל
חג נקדיש שיעור אחד או שניים לפני החג ובמהלכו .בנוסף לשיעורים בכיתה בנושא החגים ,נקבל את כל
החגים במסיבה של פעילויות במסגרת הכיתה או במסגרת קהילת עמק.

שיעורי "חברותא"
אחת לחודשיים נשב ביחד ונאזין לסיפור מהתורה או לסיפור חז"ל (חלק מהסיפור יהיה טקסט מקורי וחלקו
טקסט מעובד) ,נשאל שאלות ,נערוך דיון ,נכיר את הדמויות מהסיפורים ונמצא קשר בין הסיפורים לחיים שלנו
כיום .בעקבות הסיפור נשלב פעילויות כתיבה והמחזה.
מבנה שיעור טיפוסי (שאינו שיעור או מסיבת חג)
פעילות פתיחה :יצירה /משימה הקשורה לתוכנית השיעור
מפגש פתיחה :שיח ,חזרה על החומר הנלמד והקנייה
שלחן למידה :עבודה בחוברת יסודות ,כתיבה במחברת ותרגול
"תופסים בהגה" :פעילות חווייתית להיכרות עם האותיות
מפגש סיום :סיפור או משחק להיכרות וחיזוק הא-ב

היעדים לסוף שנת הלימודים:
 .1הילדים יבינו את העיקרון האלף-ביתי ,יהיו רגישים ומודעים לצלילי השפה ויכירו אותיות בשמן ,בצורתן
ובצלילים שהן מייצגות.
 .2הילדים יכירו את סימני הניקוד הבסיסיים  -צליליהם ושמותיהם.
 .3הילדים יקראו קריאה קולית ומדוייקת של טקסטים קצרים.
 .4הילדים יכתבו מילים שכיחות ומילים הקשורות לנושא הנלמד בכתיב נכון ובכתב קריא.
 .5הילדים יכתבו משפטים פשוטים ותקינים מבחינה תחבירית.
 .6הילדים ירחיבו את אוצר המילים שלהם בעברית.
 .7הילדים יפתחו את כישורי השיח בעברית :הבעה בעל פה והבנת הנשמע.
 .8הילדים יכירו את חגי ישראל ואת הסיפור ההיסטורי ,המנהגים והשירים הקשורים לכל חג.
 .9הילדים יכירו שירים ומשוררים ישראליים.
 .11הילדים יכירו חמישה ספרי ילדים של סופרים ישראלים וישאבו מן הספרים מטען תרבותי וידע עולם.
 .11הילדים יכירו חמישה סיפורי מקרא/סיפורי חז"ל תוך הבנת הערכים הטמונים בהם.

