"טיול בארץ האותיות"
תוכנית זו מיועדת לילדי גן חובה ( ) Kindergartenדוברי עברית

היכרות עם אותיות האלף  -בית
במהלך השנה נצא לטיול בארץ האותיות לפי סדר האלף-בית .בכל שבוע נכיר אות חדשה בפעילות המשלבת
מספר חושים .נכתוב ,נצייר ,ניצור במגוון חומרי יצירה ,נזוז ונתנועע ,נשיר ,נאזין למוזיקה ,נשחק במשחקי
קופסא ובמגוון משחקי חברה  -הכל סביב האות השבועית הנלמדת.
שיטת למידה זו מאפשרת לכל ילד ללמוד את שמות האותיות ,הצורות והצלילים שלהן בדרך המתאימה לו.
במהלך הטיול שלנו בין האותיות נעבוד בחוברות עבודה מישראל ,וב"מחברת האותיות שלי" (בתחילת השנה
נקבל מחברת חלקה .כל שבוע נכתוב את האות הנלמדת ,נדביק ונצבע ציור המתחיל באותה אות .בבית,
במסגרת המשימה השבועית נכניס /נדביק  /נצייר תמונות וציורים המתחילים באותה אות בתוך/על התמונה.
לדוגמא :כשנלמד את האות א' ,נדביק במחברת ארנק מנייר ונכניס לתוכו תמונות המתחילות באות א' .כל
שבוע נוסיף אות וציור).
שיעורי חגים
נלמד ונכיר את חגי ומועדי ישראל בלוח השנה העברי .הלמידה תשלב סיפורים ,סרטונים ושירים הקשורים
לחג שיעזרו לילדים להעמיק את הידע וההבנה שלהם בתכנים הנלמדים .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.

מבנה שיעור טיפוסי (שאינו מסיבת חג)
פעילות פתיחה :יצירה /משימה הקשורה לאות החדשה.
הקנייה מול הלוח :שירי תנועה ,פעילות מי בא לכיתה ,שירי אותיות ,שיר הימים ,הקניית האות החדשה,
משחקי מילים שמתחילות באותיות שנלמדו.

שולחן למידה :עבודה בחוברת ובמחברת אותיות לתרגול האות הנלמדת.
זמן ספר :האזנה לספר ששמו מתחיל באות הנלמדת (מתוך מגוון הספרים הקלאסיים והעכשוויים של סופרים
ישראליים)
מפגש סיום :משחק /שיר /ריקוד הקשורים לאות הנלמדת.
לנוחיותכם ,בכל שבוע תקבלו דוא"ל ובו סיכום הנעשה בשיעור על מנת שתוכלו לשוחח עם ילדכם בבית על
מה שנלמד בשיעור וכך לבסס את התכנים שנלמדו ואת אוצר המילים .כמו כן נפרט את שיעורי הבית על מנת
שהילדים יתרגלו במהלך סוף השבוע את ההיכרות עם האות שלמדו בשיעור.
היעדים לסוף שנת הלימודים:
 .1הילדים יבינו את העיקרון האלף-ביתי ,יהיו רגישים ומודעים לצלילי השפה ויכירו אותיות בשמן ,בצורתן
ובצלילים שהן מייצגות.
 .2הילדים ידעו לזהות ולכתוב את השם הפרטי שלהם ,יצליחו להעתיק מילים ויתנסו בכתיבת מילים באופן
עצמאי.
 .3הילדים יעשירו את השימוש בשפה העברית  :פתוח אוצר מילים ,רצף ,שיום ,הפכים ,שאילת שאלות ועוד.
 .4הילדים יחזקו את המודעות המורפולוגית (ידע על מבנה הצורני של השפה ,לדוגמא -סיומת רבים ,סיומת
זכר ונקבה וכדומה)
 .5הילדים יפתחו את כישורי השיח בעברית :הבעה בעל פה והבנת הנשמע.
 .6הילדים יכירו את חגי ישראל ואת הסיפור ההיסטורי ,המנהגים והשירים הקשורים לכל חג.
 .7הילדים יכירו שירים ומשוררים ישראליים.
 .8הילדים יכירו מגוון רחב של ספרי ילדים של סופרים ישראלים וישאבו מן הספרים מטען תרבותי וידע
עולם.

