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דרך סלולה בהוראת העברית
חווית למידה למורה ולתלמיד

ספרי לימוד להוראת הלשון ,הבנה ,הבעה ומה שביניהם

מייל:
@okmail.co.il
@okmail.co.il
5793314
כהן054-8424783
א.א.כהן,
054-8424783
 ,5793314טל׳:

בס״ד

מוצרים נוספים מבית ״שבילים״ בשביל המיוחד...
מנהלת יקרה ,שלום וברכה!
בית הספר הינו מקום לימודי הטרוגני הכולל תלמידים במגוון רמות
ויכולות .אחרי חוק ההכלה ,וודאי נתקלת בצורך לתת מענה לתלמידים
בעלי לקויות וקשיים בתוך המסגרת הכללית.
כמחברת עשרה ספרי לימוד במקצועות העברית לבית ספר יסודי,
ובמקביל  -מורת שילוב עם ניסיון של כ 25-שנה אני שמחה לפרוס
בפנייך מידע אודות כלים שהוצאתי לאור בתחום ההוראה המתקנת.
ערכות הלמידה נבנו בעקבות התמחויות פדגוגיות מחד ,והתנסות רבה
בשטח מאידך .ערכות מקצועיות שמוגשות בצורה ידידותית למורה
ולתלמיד ,ומהוות כלי עזר בבתי ספר ותלמודי תורה רבים.
ערכות למידה אלו נמכרות באופן המאפשר שימוש גמיש לכל תלמיד
בהתאם לנדרש לו .מוסד הרוכש ערכה זכאי לצלם ממנה עבור תלמידיו
לאורך שנים .משקיעים פעם אחת  -ונהנים בכל שלב.
צרו קשר לקבלת קבצים להתרשמות במייל ,5793314@okmail.co.il :טל׳054-8424783 :

למה דווקא ״שבילים״?
ההיכרות שלי עם תכנית הלימודים המצופה מתלמידי בית ספר
יסודי תוך מפגש עם תלמידים מתקשים בעבודתי כמורת שילוב
יצרו בס״ד מצב בו אני יכולה לומר שפיצחתי את הדרך להוביל את
התלמיד להצלחה.
מה מיוחד בסדרת ״השביל המיוחד״ מבית ״שבילים״?
•תהליך הלמידה בכל ערכה נערך בצורה מדורגת מאוד ,המסירה
מראש מוקשים שונים שעלולים לסבך את התהליך.
לדוגמה  -בשלב הקניית התנועות סדר הניקוד הוא :קמץ-פתח ,חיריק ,חולם,
ציירה-סגול ,שורוק קובוץ .וזאת על מנת למנוע בלבול בין חולם לשורוק שקורה
לרוב כשתנועות אלו נלמדות ברצף .גם את ניקוד השווא השארנו לשלב נפרד,
משום שהרצף השמיעתי של מילים שבהן הברה סגורה באמצע מילה מפיל
תלמידים רבים שיכולים להגיע לחווית הצלחה בקריאה בתנועות הפתוחות.

•תהליך הלמידה נערך תוך התחשבות בגורמי הקלט העיקריים:
חזותי ושמיעתי והסנכרון ביניהם.
דוגמאות  -בערכת הלימוד ״צליל קריאה״ נערכת עבודה בשלושה שלבים :זיהוי
צליל האות במילים שונות ,הקניית הצורה החזותית ואופן הכתיבה של האות,
ואז שילוב ביניהם :פירוק מילים וכתיבת האות בחלק המתאים .כמו״כ כהכנה
לרכישת כל תנועה נערכת פעילות שמיעתית להכרת צליל הניקוד וזיהויו מתוך
כלל הצלילים .בכל הקנייה ישנו גורם חזותי המקשר בין הצליל לסמל החזותי שלו,
ומשמש כתומך זיכרון משמעותי.

•תהליך הלמידה נערך בצורה ממוקדת ללא תרגול עודף ,כך
שנוגעים בנקודות המשמעותיות להבנת העיקרון מכל הבחינות
אך לא נדרש זמן רב לרכישת הידע הנדרש.
דוגמאות  -הקניית כל התנועות (בקריאה בעברית) יכולה להיערך בתכנית שלנו
ב 15-שיעורים .הקניית גורם החלוקה להברות וקריאה נכונה של השוואים יכולה
להיערך ב 20-שיעורים נוספים .כאשר נדרשת עבודה יסודית יותר  -עומדות ערכות
״קריאה פלוס שיום״ וכן ״חפירות פונולוגיות״ לשירות המורה בהתאם לצורך.

צרו קשר לגלות את ה״שבילים״ שלכם054-8424783 :

הצצה לתוך ערכות הלימוד בסדרת ״השביל המיוחד״:
© מאת:

בס״ד

ב

קֹו ְר ִאים ִלי...

משפחת קוראים

צלילי קריאה
 96עמודים שבהם הילד
עובר תהליך למידה מובנה
החל ממודעות לצלילי
המילים עבור בצלילי
האותיות ,הסמל החזותי
שלהן בזיהוי ובכתיבה.
שילוב המימד החזותי
והשמיעתי של האותיות.

בונים ,קוראים
ומבינים

 96עמודים שבהם הילד
לומד חלוקת המילה
להברות ,אופן קריאת
השווא במצבים השונים.
התייחסות לכל הברה תוך
ריסון עצמי ,שיפור השטף
והתייחסות למשמעות.
תרגילים מיוחדים לשילוב
של ״מהר״ עם ״להיזהר״.

 96עמודים שבהם הילד
מכיר את הצלילים
של כל תנועה ,את
הסמלים החזותיים
שלה תוך הישענות על
תומך זיכרון משמעותי.
תרגילים מדורגים לכל
תנועה בשילוב התנועות
הקודמות ,ללא שווא.
קריאה פלוס כתיב
חלק א׳

ו
י

ַאּבָ א

דגם זה מיועד למשחק במהלך הלימוד ו/או לאימון אחריו.
מכינים כרטיסים ריבועיים של אותיות ה-א׳ ב׳ ,ובכל פעם מוציאים כרטיס אחד ומובילים אותו בתחילה מן התוכי מעל
הבניינים  -אז על הילד להשמיעאת צליל האות ללא ניקוד ,לדוגמה :ס ְ -סְ ,ס .ואז מכניסים את האות לחלון אחד הבניינים,
״כאן האות ...קוראת ל ...ואומרת...״ על התלמיד לומר את צלילה של ההברה שנוצרה כצירוף של אות ותנועה .וכך עובר
מבניין לבניין ,בהתאם לשלב שהגיע בלימוד .הצליח?  -מקבל את הכרטיס אליו .שגה? הכרטיס נשאר אצל המורה.
ניתן לבנות דגם זה גם כקיר פעיל בכיתה.

 96עמודים של הבנייה
מחודשת של הכתיבה
הפונטית ,תוך התמקדות
במוקשים שעלולים לצוץ
בשפה העברית :אותיות
דומות בצליל ,אותיות ניקוד.
שימוש באסטרטגיות יעילות
לכתיב ולקריאה ללא ניקוד.
בערכה מבדק לכל מערך כדי
להגיע לעבודה מותאמת.

ערכה חדשנית של לוחות אימון המחייבות את הילד לפעילות
שיום בשתי רמות :ברמה שאינה מחייבת קריאה  -בהתייחסות
לציורים שחוזרים על עצמם ,בצבעים ,קטגוריות ועוד .ובהשלכה
של האימון הזה על אלמנטים מתוך שדה הקריאה :קריאה
גלובלית ,התייחסות לתבניות מורפולוגיות ,שורשים ,אותיות
שימוש ועוד .את הערכה מלווים כרטיסי הקנייה ותרגול .בעזרת
ערכה זו נשפר את השיום האוטומטי שפעמים רבות ׳תוקע׳
תלמידים בשלב השטף בקריאה.

בהכנה לקראת תשפ״א:
חפירות פונולוגיות
חזק!

 96עמודים שבהם
משימות מגוונות
המאתגרות את המנגנון
הפונולוגי במוח .תחום
שנמצא חיוני בהתקדמות
ברכישת הקריאה החל
מגיל גן אך גם בגיל בוגר.
אנליזה וסינטזה של
אותיות ושל תנועות
במגוון רמות.

ִא ָּמא

ֶאפְ רַ יִ ם

אּודִ י

אֹורִ ית

קריאה פלוס שיום

קריאה פלוס כתיב
חלק ב׳

ו

 96עמודים של כלים
מורפולוגיים ממוקדים
לרכישת תבניות הכתיב של
שורשים ,מוספיות בפועל
ובשם העצם .התמקדות
בגורמים שעלולים להוות
מוקש ,ותרגול המחייב
שימוש בכללים שנלמדו.
בערכה מבדק לכל מערך כדי
להגיע לעבודה מותאמת.

צרו קשר לקבלת קבצים להתרשמות במייל ,5793314@okmail.co.il :טל׳054-8424783 :

ואיך אפשר בלי ...המלצות?!
בינתיים קיבלתי חו״ד רק על אחת מן הערכות
שהתפרסמה גם כקורס דיגיטלי באתר ״חכמולוג״.

בס״ד
״קריאה פלוס כתיב״  -כלי חביב!
ובר בחוברת מקצועית ומגוונת .כשלימדתי בחוברת נוכחתי
מד
אות כמה המשימות שבה אהובות על הילדים .כשילד אוהב את
לר
הוא עושה  -הוא נתרם מזה .העבודה בחוברת מסייעת
מה ש
ירת הצורה הנכונה של כתיבת האותיות ,בשימת לב להבדלים
בזכ
האותיות הדומות חזותית ושמיעתית ,כתיב מלא ועוד ועוד...
בין
סף ,התנסייתי בהקניית כלים לקריאה ללא ניקוד דרך
בנו
החוברת ,והדבר פשוט עובד!
ממליצה בחום!
א .ענקרי  -מורת שילוב
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שבתכנית ״קריאה פלוס כתיב״ מאפשרים זאת .אין טעם לע
ם כלים להצלחה!
תלמיד על נושאים שלא שוגה בהם ,ומצד שני  -כדי לא
מומלץ לכולם!
עם
פס חשוב לבדוק היטב .כשנתתי לתלמיד כיתה ב׳ לרשום את
לפס
פנחס צברי
הוא
ש
שהו
מ
שיש
רגיש
ה
מילות מבדק מס׳  - 1והוא הצליח בכולן,
מחנך כית
ה ג׳ בת״ת ברמת גן
יודע( ,ואיפלו קיבל  )100%זה נתן לו דימוי עצמי חיובי
כבר
בכתיבה ,מה שפתח את הדרך להתקדמות הלאה.
טעמו וראו כי טוב!
רבקה ,מאבחנת דידקטית ומורה פרטית
צרו קשר לגלות את ה״שבילים״ שלכם054-8424783 :

בס״ד

עד עכשיו היכרתם את ספרי א .כהן,
הגיע הזמן גם לשחק!

נא להכיר:
משחק דינמי ומלהיב
מגן חובה ,ועד גיל שיבה
נהנים ומפתחים:
הבחנה חזותית
שיום מהיר
ושליטה באותיות

				

ב 4-גרסאות

בכל משחק כ 50-כרטיסים ,בכל כרטיס מופיעים  8סמלים.
ניתן למצוא סמל משותף אחד בין כל זוג כרטיסים.
המטרה :למצוא את הסמל המשותף כמה שיותר מהר ,לקרוא בשמו  -ולהרוויח.
ובדרך ...לפתח הבחנה חזותית ,שיום מהיר ואימון על מושגי היסוד החיוניים.
כתב-יד

קלאסי

אותיות דפוס ,ספרות,
צורות בסיסיות וצבעים
מגיל  5ומעלה

רש״י

אנגלית

אותיות דפוס וכתב ,אותיות דפוס ורש״י ,ראשי אותיות גדולות וקטנות
ספרות ,צורות משוכללות תיבות נפוצים ברש״י ועוד מילים ,צבעים וספרות
למתחילות ללמוד אנגלית
למתחילים רש״י
וסמלי הניקוד  -מגיל .6

✔ משחק קבוצות בכיתה ,חוויה של למידה.
✔ משחק להפסקה ,בפרט בימי החורף.
✔ למורות שילוב ולכיתות מקדמות.

צרו קשר לגלות את ה״שבילים״ שלכם054-8424783 :

מדריך למורה
וקובץ מבחנים!
❤

✌
שירות התאמה
ללמידה מרחוק!
❤

✆

ברים המיוחדים בספרים אלו הוא הצורה הידידותית בו מוגשים הנושאים
״אחד הד
דים נהנים ללמוד ,וכך למורים קל ללמד״ .מפקח לימודי חול פתח תקווה
הנלמדים .היל

״מחברת הספר אלופה בלפשט תהליכים גבוהים לחלקיקים קטנים ,כך שכל
התלמידות מצליחות לקלוט את החומר ולהתקדם בו״ .ח .מוזס ,אופקים

הזמינו דוגמאות054-8424783 :
מייל5793314@okmail.co.il :
בקשו פרטים
על המבצעים
המיוחדים לשנת
תשפ״א



 סדרת ״בשביל הלשון״
 סדרת ״הדקדוק בלשון שלי״ ד׳-ח׳
 סדרת ״השביל המיוחד״ להוראה מתקנת.
ב׳-ו׳

הלימוד דרך ספרי ״שבילים״  -יעיל ,קל ומגיעים להישגים!

מאות בתי ספר ותלמודי תורה מעידים בס״ד:

לומדים מרחוק? לומדים מקרוב? הכי חשוב שיהיה ספר טוב!

א .כהן  ,5793314@okmail.co.ilטל׳054-8424783 :

ספרי לימוד להוראת הלשון ,הבנה ,הבעה ומה שביניהם

דרך סלולה בהוראת העברית
חווית למידה למורה ולתלמיד

שבילים

