
להוריםקוראיםילדים

ילדים בונים מסוגלות עצמית ולומדים לקרוא

ר סיגל טיש "ד



סדר ההרצאה 

?מי אני•

יסודהנחות •

על הגישה  •

מעורבות הורים בכתות א   -המחקרמן•

דוגמא לספר  •

תרומת התוכנית  •

כיוונים חדשים  –ההקשר הישראלי •

סירטון•

ושאלות  סיכום •



מי אני ואיך הגעתי לתוכנית  

מקצועית אקדמית  אישית

ב -אכתות מחנכת ישראל -תואר ראשון בחינוך לגיל הרך בנות 3אמא ל

שנים 7שהות של 
בדרום אוסטרליה  

מורה לעברית אוסטרליה  -אוריינות ושפה -תואר שני
ואנגלית לדוברי  

עברית באוסטרליה  

אוסטרליה–תואר שלישי 
תפקיד ההורים בהתפתחות האוריינית של ילדיהם  

בכתה א בדרום אוסטרליה ובישראל  

מדריכה פדגוגית בגיל  
הרך והרחבת הסמכה 

ב-לכיתות א

אפשרות של הטמעת התוכנית מחקר שבודק: כרגע
ר קלודי טל וסיון  "ספר בישראל בשיתוף דבבתי

.שתיל כרמון
:שאלות המחקר

ושל  ' , מהן התפיסות של  הורים לילדים בכיתה א•
מורותיהם בנוגע לטיפוח אוריינות בכלל והרגלי  

?קריאה בפרט
איך תופסים ההורים והמורות את תפקידי ההורים •

בטיפוח אוריינות והרגלי קריאה בקרב ילדי כיתה  
'?א

רב : מרצה בקורסים
התפתחות  ,  אוריינות

,  קריאה וכתיבה 
טיפוח עבודה עם 

הורים 



הנחות יסוד  

היא הבסיס ללמידה וחיונית להישגים לימודיים בבית הספר  -(קריאה כתיבה)התפתחות אוריינית •
. ובכלל

ההתפתחות האוריינית מתחילה , מיום לידתם ילדים חשופים לסביבה עשירה ומגוונת בשפה הכתובה•
רב            ה מגיע לכתה א עם ידע אורייני ולשוני /הילד-מהחודשים הראשונים בחיי הילדים

(Teale & Sulzby, 1989  .)

.  ילדים הם סקרנים מטבעם ומנסים לקחת חלק בעולם ולהבין את משמעות הסמלים בסביבתם•
הכתובה באמצעות עיסוקים אקטיביים הם בונים את התובנות שלהם על העולם ולגבי הלשון 

(Teale & Sulzby, 1989).

.  הנאה מלמידה יוצרת הנעה ללמידה•

משלהם      בעלי ידע רב ילדים לומדים תוך אינטראקציות חברתיות עם מבוגרים ועמיתים •
(Vygotsky, 1978, 2006)

ילדים נבדלים זה מזה מבחינת קצב ההתפתחות וסגנון הלמידה וזקוקים לסביבה תומכת שתענה על •
.  צרכיהם הרגשיים



כתה א 

היא אירוע חשוב ומשמעותי בחייהם של ילדים והורים אשר מציף  פעמים רבות גם ' עלייה לכתה א
Griebel)רגשות חיוביים ומוטיבציה אך גם רגשות של מתח ולחץ  & Niesel, 2006)  .

יהפכו  ' היא שהילדים בכתות א( ה/הילד, המורות, וגם של המשפחה)החינוך הציפייה של מערכת 
אחד התהליכים החשובים והמשמעותיים בלמידה -בהדרגה לקוראים מיומנים של טקסטים כתובים

(.  ובכללהבסיס ללמידה וחיונית להישגים לימודיים בבית הספר )הילדים של 

.  ומורכב זהמשמעותי ואפשר לתת להורים הזדמנות להיות שותפים אמיתיים לתהליך חשוב 



השלב  
הקסום

שלב 
אני  "ה

" קורא

שלב  
הגישור

שלב  
ההמראה

השלב  
העצמאי  

שלב 
הקורא 
המיומן 

קריאה טרום עצמאית   קריאה עצמאית  

אקריאה בכתה 

(Cochran et al., 1988)



להוריםקוראיםילדים



גבוהה מאוד לקריאה של חשיבות –באוסטרליה 
הורים לילדים לפני כתה א

היתרונותאתמביןהיההורהכלאם"•
שמעניקההעזהאושרואתהכבירים
מבוגרוכלהורהוכל,לילדיםהקריאה

לילדיםביוםסיפורים3קוראהיה
בעייתאתלמחוקיכוליםהיינו,שבחייו

דורתוך(illiteracy)האנאלפביתיות
Memשלסיפרהמתוך")אחד Fox)-

בשנה,בערבספרים3עושהאתהאם"•
השנהועדספרים1000כמעטזה

בערךזההספרביתאלמגיעיםשהילדים
Mem)היא.ספרים5000 Fox)
1000ללהקשיבצריכיםשילדיםאומרת
להביןיכוליםשהםלפנילפחותספרים

,אכתהמחנכת)"קריאהבכללזהמה
(אוסטרליהדרום



להוריםקוראיםילדים:  על הגישה

המשך המפגש המוכר הורה  
רק  -ילד סביב ספר -

הקורא הוא  שבתוכנית זו 
המקשיב והתומך הוא , הילד 

.  המבוגר

(  'דק10-כ)יומיומיתרגול 
ידי  -של הקראת הספרון על

,  ביתיתבסביבה הילדים 
. אינטימית  ונינוחה

סיפרוני  -הקריאהחומר 
, קריאה צבעוניים

וערוכים בפורמט , עכשוויים
של ספר עם עלילה  

לראשית ומיועדת מתפתחת 
.  קריאה

כתוכנית  (Mary Clay, 1926-2007)קלייהגישה פותחה במקור בניו זילנד על ידי המחנכת והחוקרת  מרי 
הגישה התפתחה עם השנים והפכה להיות תוכנית מרכזית המשתלבת . התערבות לילדים המתקשים בקריאה

.  בהוראת הקריאה בכיתות היסוד תוך שילוב הורים בארצות דוברות אנגלית

התוכנית מאפשרת  , שנה מאתגרת ומשמעותית ברכישת הקריאה עבור הילדים, וכך במהלך כתה א
ספר מותאם צבעוני ומהנה  , עם מבוגר שמכיר אותם( אחד על אחד)אישי אימון יומיומי לילדים

.ובסביבה מוכרת ואוהדת



התנהלות יומיומית-ילדים קוראים להורים

הספרונים בכתה מסודרים לפי רמות  

שני ספרונים ביום ולוקח לביתו יחד עם ת /ה בוחר/הילד
מחברת מעקב 

10כ) את הסיפרונים להורים יום יום ת /ה קורא/הילד
(דק ביום 

תומכים ומתווכים  , ההורים מקשיבים לקריאה

ההורים והילדים ממלאים את הרישום במחברת  

את הסיפרונים לבית הספרה /ה מחזיר/הילד





מעורבות הורים–מן המחקר 

תפקיד המפתח של ההורים בהתפתחות האוריינית של ילדיהם הוכח במחקרים רבים מרחבי  
.Baker and Scher, 2002; Weigel et al, 2006 etc)העולם  OECD,2011) .  ומעורבות הורים בלימודי

 ,Harris and Goodelמהווה את גורם השינוי הגדול ביותר בהישגי הילדיםילדיהם בבית 
2008) .)

הילדים פיתחו  , דקות ביום10-15כי כאשר הורים קראו והקשיבו לילדיהם  קוראים  כנמצא 
תפסו את התוכנית כמועילה מאוד , ההורים במחקר זה . תפיסות חיוביות כלפי קריאה
(.  (Padak & Rasinski, 2006שלהם לקריאהמוטיבציהליכולת הקריאה של ילדיהם ול

קשר הדוק בין מעורבות הורים בפעילויות אורייניות בכתה א לבין ביצועים  נמצא 
ילדים שהוריהם דיווחו על קריאת ספר עם ילדם .15טובים יותר במבחני קריאה בגיל 

הגיעו  , במהלך השנה הראשונה בבית הספר היסודי' פעם עד פעמיים בשבוע'–' כל יום'
מאשר ילדים שהוריהם דיווחו שהם 15לציונים גבוהים יותר במבחן הקריאה של פיזה בגיל 

(  OECD, 2009)' פעם או פעמיים בחודש'-'כמעט אף פעם'קראו עם ילדיהם  



העצמית של הילדים בניית המסוגלות 

:  לקריאה במבנה הספרון( תמיכה)פיגומים 

מתאים גם לשגרה העמוסה של ההורים  )של הילדים מתאים לטווח הקשב –סיפורים קצרים •
(והילדים

.למילה הבאה ציפייה /ההקשר המצטבר יוצר הטרמה וחיזוי –נרקמת ומתפתחת עלילה •

.במבנה שחוזר על עצמו -משפטים•

.המילים החדשות בטקסט מופיעות באיורים –איורים •

תמיכה של מבוגר קרוב באווירה תומכת  

מעלה  , משפיעה על תפיסת האני כקורא–בטקסט מותאם ובעזרת תיווך יומיומית קריאה 
.  המסוגלות העצמית תחושת את הבטחון העצמי ומגבירה את 

דוגמא לספרון 



תרומת התוכנית  

חווית הקריאה 

קובעת האם  רמת המוטיבציה בתהליך קריאה •
ה  /את מידת המאמץ שאני מוכן, לקרוא או לוותר

ואת מידת ההתמדה בניסיון  , להשקיע בקריאה 
 .Henk & Melnick, 1992, p)הנקרא  להבין את 

111)

מתוך עולמם של הילדים קריאה  -בספרוןהעלילה 
מוטיבציה  –מתוך עניין 

–מעורבות יומיומית של ההורים בלמידה •
האנשים הכי קרובים שותפים בתהליך למידה  

משמעותי  

מזכירים  –מתוך ספרונים מאוירים צבעונייםקריאה •
את הגן  

עשויים מחומרים איכותייםהספרונים •

ובטחון עצמימסוגלות עצמית בניית •

איכות הקריאה

לימוד קריאה תוך כדי קריאה  •

באופן יומיומי בהפעלת  ת /ה מתאמן/הילד•
כמו  )קוגנטיביותוביצירת קשרים בין  מיומנויות 

בין ההיבט החזותי והשמיעתי והבנת  סינכרון
חברתיות ותרבותיות הקשורות בהפקת  , (הנקרא

.הקריאה

אחת האסטרטגיות  -העשרת אוצר המילים •
להעשיר את אוצר המילים היא להציג מילים  

(  קונטקסט)בתוך הקשר 

היא  'קריאה בקול  -שטף קריאה והבנת הנקרא•
היא קשורה  ... תנאי הכרחי להבנת הנקרא 

.  ביחידות פונולוגיות גרפמיותלהמרת יחידות 
,  ושוטפת ובעלת הנגנה נכונהמדוייקתהגייה ..

'  מעמיקה את ההבנה ועשויה להסב הנאה
(.  2019, משרד החינוך)



כמו  ' ...של שייכות ושל מימוש עצמי, תחושות של הצלחה'הלמידה  בכתה א להיות מלווה  בעל "

התנסות פעילה בשפה הדבורה והכתובה כחלק משגרת  'כן יצירת סביבה לימודית שתאפשר 

ויצירת המשכיות בין תהליכי  ....קידום למידה משמעותית וחווייתית...החיים בכיתה ומחוצה לה

(6עמוד ,  2014, החינוך משרד )." הלמידה בגן לתהליכי הלמידה בבית הספר

ההקשר הישראלי–החינוך משרד 

חשוב  . 'ב–'ההורים שותפים חשובים ומרכזיים בתהליכי הלמידה של התלמידים הצעירים בכיתות א"

תוכנית הלימודים להטמעת יעדי החינוך הלשוני )". לגייסם לתהליכי למידה חווייתיים ומשמעותיים עבור ילדיהם

(  ד"תשע, משרד החינוך, ב-בכתות א

ההכרה בזכותם של הורים להיות  -בחשיבות הקשר עם ההורים ' האמונה של מחנכת כיתה א"

משרד  ', א תחילה'תוכנית )". מסייעת להוביל את השותפות, מעורבים וביכולתם לתרום לתפקודו של הילד

(.                                  ט'תשע, החינוך



לסיכום

.חיונית להישגים לימודיים בבית הספר ובכלל-(קריאה כתיבה)התפתחות אוריינית •

(.קריאה וכתיבה)תורמת ומקדמת התפתחות אוריינית -קריאת ספרים•

תורם לדיוק ושטף הקריאה  , מקדם את השגי הקריאה–אימון יומיומי בקריאה קולית •
.ולהבנת הנקרא

! אימון יומיומי מצריך מוטיבציה•

:ה תהיה מוטיבציה ורצון לקרוא קריאה יומיומית /כדי שלילד•

.מעניין ומהנה, על חומר הקריאה להיות רלוונטי

.קרוב אליהם ומתעניין בהם, ת/הילדים לקרוא עם אדם קוראעל 



סיגל טיש  

tish@naan.org.il

mailto:tish@naan.org.il

