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מטרות  /תוצרי
למידה:

מטרות הקורס
הקורס יעסוק בהגדרות הקריאה וההבנה ע"פ תיאוריות שונות.
הקנית ידע ביכולת ובמיומנויות היושבות בבסיס הקריאה ההבנה והכתיבה הבנתם ויישומם
נדון בשאלות האם קריאה בלבד מספקת מה השפעת השפה על הקריאה ידע העולם על הקריאה ואיכותה.
.1למוד מיומנות הקריאה על מרכיביה
 .2מתן שיטות קריאה ככלי עבודה עם הילד
 .3למוד שיטות בהבנת הנקרא
 .4הבנת הנקרא כעזר לקריאה טכנית ולהפך

תיאור הקורס:

בקורס נלמד על מבנה השפה הכתובה בעברית .נכיר מודלים המסבירים איך אנחנו קוראים וכותבים ,נלמד על מודלים וגישות
להקניית קריאה וכתיבה ,ונכיר שיטות קריאה שונות .כמו כן נלמד על המיומנויות האלפביתיות המהוות תשתית לרכישת
הקריאה והכתיבה.

התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
מס'

נושא ,מטלות וחומר קריאה

1

מבנה השפה העברית הכתובה

2

ייחודה ומורכבותה של השפה העברית הכתובה

3

תיאוריות מרכזיות של התפתחות הקריאה והכתיבה

4

מודלים המסבירים את תהליך הקריאה והכתיבה

5

המודל הדו מסלולי לקריאת מילה

6

המודל הדו מסלולי לכתיבת מילה

7

מודלים וגישות להקניית קריאה

8

כיצד לימדו לקרוא ולכתוב בעבר וכיצד מלמדים היום

9

הכרה וניתוח של שיטות קריאה שונות

10

הכרה וניתוח של שיטות קריאה שונות

11

תרגיל בזוגות לניתוח שיטת קריאה

12

ניצני אוריינות כהכנה לקראת לימוד הקריאה והכתיבה

13

מיומנויות אלפביתיות :מודעות פונולוגית ,ידע אותיות ,ניצני כתיבה

10

הכרה וניתוח של שיטות קריאה שונות

11

תרגיל בזוגות לניתוח שיטת קריאה

12

ניצני אוריינות כהכנה לקראת לימוד הקריאה והכתיבה

13

מיומנויות אלפביתיות :מודעות פונולוגית ,ידע אותיות ,ניצני כתיבה

14

טיפים לראשית הקניית הקריאה והכתיבה

חובות הסטודנט
בקורס:

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים ,שתיבדק מידי שיעור .סטודנט שייעדר מעל שלוש הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא
יורשה לגשת לבחינה המסכמת .כמו כן על הסטודנט להגיש שתי מטלות ממוחשבות שתינתנה במהלך השיעורים ולנתח
שיטת קריאה.

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב
מבחן

אחוז ציון מינימלי למרכיב
100%
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