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מספר השעות ונקודות זכות 2 :ש"ש 4 ,נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית :ב
דרישות קדם:

אין

מטרות  /תוצרי
למידה:

הסטודנט יכיר גישות ושיטות קריאה ויבין את ההבדלים ביניהם  .יתרגל כתיבת מערך הוראת קריאה לפי כל אחת מגישות
הקריאה  .כמו כן יכיר מושגי יסוד ותהליכים התפתחותיים המעורבים בתהליך הוראת הקריאה וקשיים ברכישתה .

תיאור הקורס:

קורס זה יעסוק בהכרת גישות ושיטות הקניית קריאה בכיתות א ב ומוכנות לקריאה בגן הילדים .כמו – כן ידון בסוגיות נלוות
להוראת הקריאה ויקנה מושגי יסוד בתהליך רכישת הקריאה ויישומם באמצעות תרגול כתיבת מערכי שיעור ותכנון פעילויות ,
באופן חוויתי ,פעיל ומשמעותי

התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
נושא ,מטלות וחומר קריאה

מס'
1

הגדרות המושג "קריאה"

2

הכרת גישות קריאה צלילית ,גלובאלית וכו'

3

הכרת שיטות קריאה " :צלילים מספרים"" ,יש לי סוד" וכו'

4

תהליכים קוגניטיביים ברכישת הקריאה ארבעת מעבדים

5

שלבי התפתחות הקריאה

6

סוגי לקויות קריאה

7

סימנים מוכנות לקריאה

8

 8משחקי קריאה

9

כתיבת מערכי שיעור בהוראת הקריאה

10

ארגון ספריית הגן

11

תשתית לקראת קריאה וכתיבה

12

הסיפור כאמצעי מקדם בהוראת הקריאה

13

שילוב המדיה בהוראת הקריאה

14

הבנת הנקרא

15

הקריאה והילד בעל הצרכים המיוחדים

16

קריאה בקול ותרומתה לרכישת הקריאה

17

שילוב פעילויות מוכנות לקריאה בסביבת הגן

18

שילוב פעילויות לקראת קריאה בתכני הלימוד בגן

15

הקריאה והילד בעל הצרכים המיוחדים

16

קריאה בקול ותרומתה לרכישת הקריאה

17

שילוב פעילויות מוכנות לקריאה בסביבת הגן

18

שילוב פעילויות לקראת קריאה בתכני הלימוד בגן

19

תכנון פעילות בהוראת הקריאה בעקבות טקסט סיפורי

20

בעד ונגד הוראת הקריאה בגן הילדים

21

רפרזנטציה של תכנון מערכים בהוראת הקריאה

חובות הסטודנט
בקורס:

נוכחות בהיקף  , 80%הגעה בזמן והשתתפות פעילה  ,הכנת תרגיל  .סטודנטית שלא תעמוד בחובות הקורס לא תורשה
לגשת לבחינה המסכמת או להגיש תרגיל  ,ולא תקבל ציון בקורס.

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב

תרגילים

20%

השתתפות פעילה

20%

מבחן סמסטר ב

60%
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