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מטרות  /תוצרי
למידה:

נגדיר את המונח ניצני אוריינות וחשיבות טיפוח ניצני האוריינות בגיל הרך ,נכיר את תכנית הלימודים בשפה "תשתית לקראת
קריאה וכתיבה" ,נבנה תכנית עבודה לגן ונלמד כלים להערכה.
הסטודנט יכיר את מבנה השפה הכתובה בעברית.
הסטודנט ילמד את המושג ניצני אוריינות ,גישות תאורטיות ,מושגים מרכזיים ומחקרים חדשים בתחום.
הסטודנט ייחשף לרצף ההתפתחותי בתחום השפה הכתובה מהגן לכיתה א'.
הסטודנט ילמד על המיומנויות האלפביתיות :מודעות פונולוגית ,ידע אותיות וניצני כתיבה.
הסטודנט ילמד על קריאת ספרים אינטראקטיבית במטרה לפתח את ההבנה וההבעה.
הסטודנט יכיר את מדיניות משרד החינוך בתחום ניצני האוריינות והמיומנויות האלפביתיות.
הסטודנט יפנים את המיומנויות בעזרתן מקדמים ילד בתחום ניצני האוריינות בגן.
הסטודנט ילמד ויתרגל כלים יישומיים לעבודה עם ילדי הגן וקידומם.

תיאור הקורס:

בקורס נלמד על התפתחות השפה הכתובה בעברית ,נתמקד בניצני האוריינות המתפתחים בגן כהכנה לקראת רכישת
הקריאה והכתיבה בבית הספר .כמו כן נלמד איך להעשיר את השפה הדבורה באמצעות ספרים ,במטרה לפתח את ההבנה
וההבעה של ילדי הגן.

התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
מס'

נושא ,מטלות וחומר קריאה

1

מאפייני השפה העברית והכתב העברי

2

המודל הדו מסלולי לקריאת מילה

3

המודל הדו מסלולי לכתיבת מילה

4

ניצני אוריינות הגדרה ,פיתוח ,מחקרים

5

הכרת תכנית הלימודים "תשתית לקראת קריאה וכתיבה"

6

הישגים מצופים לפי גילאים בתחומי ניצני אוריינות בגן

7

מיומנויות אלפביתיות :מודעות פונולוגית תיאוריה ומחקרים

8

מודעות פונולוגית פעילויות ,הערכה ,הכנת תכנית עבודה לפי גילאים

9

מיומנויות אלפביתיות :ידע אותיות תיאוריה ומחקרים

10

ידע אותיות פעילויות ,הערכה ,הכנת תכנית עבודה לפי גילאים

11

מיומנויות אלפביתיות :ניצני כתיבה תיאוריה ומחקרים

12

ניצני כתיבה פעילויות ,הערכה ,הכנת תכנית עבודה לפי גילאים

9

מיומנויות אלפביתיות :ידע אותיות תיאוריה ומחקרים

10

ידע אותיות פעילויות ,הערכה ,הכנת תכנית עבודה לפי גילאים

11

מיומנויות אלפביתיות :ניצני כתיבה תיאוריה ומחקרים

12

ניצני כתיבה פעילויות ,הערכה ,הכנת תכנית עבודה לפי גילאים

13

הקראת ספרים לילדים תיאוריה ומחקרים

14

רפרטים ולמידת עמיתים קריאה אינטראקטיבית

חובות הסטודנט
בקורס:

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים ,שתיבדק מידי שיעור .סטודנט שייעדר מעל שש הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא
יורשה לגשת לבחינה המסכמת .כמו כן על הסטודנט להגיש ארבעה תרגילים שיינתנו במהלך השיעורים ולהציג רפרט בפני
הכיתה

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב

תרגילים

40%

מבחן

60%
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