נושא מספר 2

מודעות עצמית

משך הנושא 5-4 :שיעורים.
מטרת הנושא :הנושא עוסק בהכרות עם המושג "מודעות עצמית" .הכוונה לעודד
את הילדים לבחון ולחקור את עצמם בהקשר של יכולות ,חוזקות ,אתגרים וחולשות.
ההכרות עם עצמי תעשה דרך קודקודי המשולש השונים ,עם דגש על התחום הלימודי
והתלמידאי.
תירגול הנושא :חשוב להשתמש בחוזקות ובקשיים שהילדים מעלים בשיעורי א.י.ל,
סביב נושא המודעות העצמית ,גם בשיעורים האחרים ,תוך ביצוע מטלות ו/או הכנה
ללמידה.

מודעות עצמית | שיעור 1
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
153

למורה
המפגש הראשון מתייחס להכרות של הילדים את עצמם ,מבחינת הדברים שמגדירים ומייחדים
כל אחד מהאחרים בכיתה .המפגש יפתח עם השיר "והילד הזה הוא אני" של יהודה אטלס .השיר
ישמש כבסיס לדיון על הכוחות והיכולות של כל ילד ,בהמשך תהיה התייחסות גם לחולשות
ולאתגרים.
טרם המפגש הראשון ,יש לשלוח להורים את מכתב יחידת מודעות עצמית (נספח .)4

עזרים והכנה למפגש
 מקרן וחיבור לאינטרנט.
 מוזיקה.
 בריסטול גדול עליו כותבים מראש את הכותרת" :חוזקות בכיתה שלנו" .
 חבילת פתקים צבעוניים.
 סידור הכיתה בצורת ח' על מנת לאפשר תנועה במרחב הכיתה.

מבנה המפגש
 הוצאת מחברת א.י.ל.
 הצגת נושא המפגש :מודעות עצמית – החוזקות שלנו.
 סרטון "הילד הזה הוא אני".
 פעילות יצירת הבריסטול הכיתתי.
 פעילות "הכרת חוזקות החבר שלי".
 סיכום.

"שלום ילדים ,במפגש א.י.ל היום נתחיל נושא חדש שקוראים לו 'מודעות עצמית' .המילה
מודעות באה מהמילה לדעת/ידע ובמילה עצמי הכוונה לאני .כלומר ,לדעת להכיר את עצמי יותר
טוב .לכל אחד מאתנו יש דברים שמיוחדים לו ,שמבדילים אותו מילדים אחרים .לכל אחד
מאתנו מראה חיצוני שונה :צבע עיניים ,תסרוקת ,בגדים וכו' ,וגם 'המראה הפנימי' שלנו שונה.
במפגשים הבאים נלמד להתבונן על 'המראה הפנימי' של כל אחד מאתנו".
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למורה
את הנושא פותחים בסרטון "הילד הזה הוא אני" .הסרטון מתחיל בהקראת השיר על ידי יהודה
אטלס.

סרטון
https://youtu.be/reAZZWXWGKM

"בשיר של יהודה אטלס הילד מביע משאלה שיכירו וידעו את המיוחד שבו .בכדי שיכירו וידעו
עלינו ,אנחנו תחילה צריכים להכיר את עצמנו .איזה חוזקות ויכולות יש לנו ,מה אנחנו אוהבים,
מה פחות .איך אנחנו עם חברים ואיך אנחנו בלימודים? מה מעניין אותנו ומה פחות.
במפגשים הבאים נלמד להכיר את עצמנו קצת יותר ממה שידענו עד כה".

פעילות
פעילות בריסטול החוזקות:
"כעת נכין את בריסטול/פלקט "החוזקות של הכיתה" .אחלק לכל ילד פתק צבעוני ,עליו הוא
יכול לכתוב או לצייר דבר אחד שהוא מרגיש שהוא טוב בו ,חזק בו ,גאה בעצמו עליו .לדוגמה:
אני קורא טוב ואוהב לקרוא ספרים ,אני טוב במשחק כדורגל ,אני טוב בריצה ,אני טוב בחשבון".

למורה
חשוב לעודד את הילדים להתייחס לחוזקות גם בתחום הלימודי.

" כשתסיימו לכתוב או לצייר ,כתבו את שמכם בתחתית הפתק .את הפתקים נדביק לבריסטול
ונתלה אותו בפינת א.י.ל בכיתה".
בסיום הפעילות מתעכבים על הבריסטול ומראים לילדים את הגיוון בחוזקות .כל אחד יכול
להרגיש שהוא טוב ,חזק בדבר אחר והמגוון רחב.

פעילות
משחק הכרות עם החוזקות שלי:
חשוב להכין מראש נגישות למוסיקה.

"נתחיל במשחק שבו נלמד קצת יותר אחד על השני .אני אפעיל מוזיקה ואתם תסתובבו בכיתה,
אולם כאשר אפסיק את המוזיקה תעצרו ליד ילד אחר בכיתה ,כך שיווצרו זוגות/שלישיות .אני
אשאל שאלה וכל אחד יצטרך להשיב עליה לבן/בת הזוג שלו .כך נלמד יותר אחד על שני .חשוב
שבכל פעם תמצאו ילד/ה אחר/ת שיהיו בני הזוג שלכם".
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דוגמה לשאלות :המקצוע שאני הכי אוהב ללמוד ,משחק שאני נהנה לשחק בו ,תחביב/חוג שאני
משתתף בו ,הדבר שאני הכי אוהב לעשות בהפסקה הוא ,..אני טוב ב ,...חיה שאני אוהב ,חוג
שהייתי רוצה להשתתף בו ,אני מרגיש שקל לי יותר לקרוא או לכתוב.
המורה יכולה להוסיף עוד שאלות שיתייחסו למקומות החזקים של הילדים.

למורה
לאחר שמסיימים את המשחק עורכים דיון .אפשר להושיב את הילדים במעגל במרכז הכיתה על
הרצפה.

דיון
"מי רוצה לשתף איזה דבר חדש הוא למד על החבר שלו?"
לאפשר שיתוף רב ככל שניתן של הילדים ,המספרים על חוזקות של ילדים אחרים .כאשר ילד
בכיתה מהדהד חוזק של ילד אחר יש בכך חשיבות גם להפנמת החוזקה אצל הילד עליו מדברים
וגם חיזוק הערך העצמי.

סיכום
"לסיכום ,מי רוצה להזכיר לי איזה מושג חדש למדנו היום? מהי מודעות עצמית? דבר חדש
שלמדתם על חברכם? הכוונה במודעות עצמית היא להכיר את הדברים שאני חזק וטוב בהם וגם
את אלו שפחות .מטרת המפגש היום הייתה להכיר חוזקות שלכם ושל חברכם".
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מודעות עצמית | מפגש 2

למורה
מפגש זה ימשיך את נושא החוזקות כחלק מהמודעות העצמית ,תוך התייחסות ראשונית לנושא
החולשות והאתגרים .יתכן כי מפגש זה ימשך מעבר למפגש אחד ,ניתן להעבירו בשני מפגשים
רצופים או לחלקו לשני חלקים.

עזרים והכנה למפגש
 טושים ,צבעים ,מספריים ,ניירות צבעוניים להכנת תעודה/מדליה

מבנה המפגש
 הוצאת מחברת א.י.ל.
 הצגת נושא המפגש :החוזקות של איילי.
 סיפור הרפתקאות איילי.
 דיון  +יצירה.
 סיכום.

"שלום ילדים ,במפגש היום נמשיך את נושא המודעות העצמית .במפגש הקודם הכנו את
הבריסטול שתלוי בפינת א.י.ל .הבריסטול מזכיר לכולנו במה כל אחד מרגיש שהוא טוב וחזק בו.
עוד למדנו במפגש הקודם דברים חדשים על הילדים בכיתה ,דברים שאתם מרגישים טובים
וחזקים בהם .מי רוצה לתת דוגמה?" לאפשר לילדים לשתף.
היום נראה כיצד הכוחות והחוזקות שלנו עוזרים לנו להתמודד עם מצבים שונים שהם יותר
קשים או מאתגרים אותנו .מיד נפגוש בסיפור את איילי ונלמד אילו חוזקות יש לו ואיך הן
עוזרות לו להתמודד טוב יותר כשקשה לו".

איילי חזר הביתה ביום שלישי שמח ומרוצה .בכניסה לבית הוא פגש את אמו וסיפר לה כי
היום בבית הספר הוא קיבל תעודת הצטיינות בספורט .את התעודה קיבל כי זכה במקום הראשון
בטיפוס על סלעים.
"אני כל כל גאה בך איילי שלי!" אמרה אימא" .אני זוכרת כמה קשה ומייאש היה לך בהתחלה ,איך כל
פעם שעלית – החלקת .אבל אתה לא התייאשת .פנית לאחיך הגדול ולמדת צעד אחר צעד איך
מטפסים על הסלעים .המשכת והתאמנת ,עד שהצלחת".
"אתה יודע מה אני חושבת?" המשיכה אמו .איילי הביט בה בסקרנות.
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"אני חושבת שלא רק שאתה מצויין בטיפוס על סלעים ,יש לך יכולת מעולה לבקש עזרה מאחרים
וללמוד מהם .אתה מתאמן ומתמיד בכך עד שאתה מצליח .קוראים לכך יכולת התמדה .ומעל לכול,
איילי ,יש לך הרבה סבלנות ואתה לא מתייאש בקלות .כל אלו הן חוזקות משמעותיות שלך ,ועליהן
הייתי נותנת לך את תעודת ההצטיינות".
איילי הרגיש גאווה גדולה ,גדולה יותר מזו שהרגיש כשקיבל את תעודת ההצטיינות בבית הספר .הוא
חשב לעצמו בסיפוק רב' :וואו ,לא העליתי על דעתי שבכל זה אני טוב!'
אז פנה לאמו ,ובחיוך רחב אמר לה" :ואני חשבתי שאני טוב רק בטיפוס על סלעים".

למורה
לאחר קריאת הסיפור מפתחים דיון לצורך הרחבת נושא החוזקות.

דיון
"אילו חוזקות של איילי מוזכרות בסיפור?"
(רצוי לכתוב את התשובות על הלוח ולהשלים במידת הצורך).

"האם יש עוד חוזקות שאתם חושבים עליהן שעזרו לו להצטיין בטיפוס?
מדוע איילי חשב שהחוזקה היחידה שלו היא טיפוס?"
( רצוי לכוון לכך שניתן לראות תוצאות של הטיפוס ,אולם את ההתמדה ,הסבלנות ,היכולת ללמוד
מאחרים לא רואים ,לכן אנחנו לא מודעים לכך שזה כוח/חוזקה).

"האם החוזקות של איילי ,אשר עזרו לו להצטיין בטיפוס על סלעים :סבלנות לא להתייאש,
פנייה לאחרים לעזרה ,התמדה באימונים ,יכולים לעזור לו בעוד דברים או שהם קשורים רק
ללמידת הטיפוס?"
מסכמים שהתכונות והחוזקות הללו יכולות לסייע לו בתחומים נוספים כמו למידה (קריאה,
כתיבה ,חשבון) ,משחקים ,חוגים וכו'.

פעילות
"כעת אבקש מכל אחד לפתוח את מחברת א.י.ל ולהכין לאיילי את תעודת/מדליית ההצטיינות
שלו .כל אחד יכול לבחור לאיזו חוזקה ,מתוך הרשימה על הלוח ,הוא רוצה להכין את התעודה או
המדליה".
הילדים משתפים בתעודות והמדליות שהכינו וממשיכים בקריאת הסיפור.

למחרת בבוקר הגיע איילי לכיתה .הוא עדיין הרגיש שמחה בלב מאירועי האתמול .אך
כשהמורה אמרה שאת היום יתחילו בקריאת בוקר קצרה ,איילי התחיל להרגיש פחות שמח .הוא
אמנם כבר מצליח לקרוא ואפילו להבין ,אבל לוקח לו זמן רב לקרוא משפט אחד ,שלא לדבר על דף
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שלם בספר הקריאה שלו .זה לא שאיילי לא אוהב את הסיפור – הוא מאוד אוהב אותו ,וכשאימא או
המורה מקריאות הוא יושב מרותק ומתעניין בכל פרטי הסיפור .אולם כשהוא קורא ,הוא צריך
להתאמץ כל כך שהתעניינותו פוחתת.
איילי עשה כפי שהמורה ביקשה והתחיל לקרוא בספר .סביבו הוא הבחין בילדים שכבר עוברים
לעמוד הבא ,ואילו הוא טרם סיים לקרוא את הפסקה הראשונה .איילי כמעט והתייאש ,אך אז נזכר

בדברי אמו ,התעודד והמשיך.

"כעת נעצור את הסיפור וננסה לענות על השאלה :האם איילי אוהב לטפס על סלעים?
האם הוא אוהב לקרוא ספרים?" סופרים את מספר הילדים שהצביעו אוהב/לא אוהב.

למורה
רשמי את מספר הילדים שהצביעו עבור כל קטגוריה בטבלה על הלוח.
אפשר להסביר לילדים שהטבלה עוזרת לנו לארגן את המידע ואנחנו יכולים לבחון בעזרתה האם
יש יותר ילדים שחושבים שאיילי אוהב לקרוא לעומת ילדים שחושבים שלא .האם יש יותר ילדים
שחושבים שאיילי אוהב לטפס לעומת ילדים שחושבים שלא.

לא אוהב

אוהב
טיפוס על סלעים
קריאת ספרים

"בואו נביט בטבלה :האם יש יותר ילדים שחושבים שאיילי אוהב לטפס או שיש יותר ילדים
שחושבים שהוא לא? האם יש יותר ילדים שחושבים שהוא אוהב לקרוא או יש יותר ילדים
שחושבים שהוא אינו אוהב?"

דיון
לפתח דיון מדוע אנו חושבים שאיילי אוהב לטפס .האם כי הוא מצליח ומצטיין בכך? האם גם
בשלב שאיילי לא הצליח לטפס ובכל פעם נפל ונכשל הוא גם אהב טיפוס? את אותו הדיון יש
לקיים לגבי הקריאה .בנוסף ,לעלות למודעות שלרוב אנו פחות אוהבים דברים שקשים לנו,
ולפעמים אנחנו חושבים שאנחנו לא אוהבים משהו לא בגלל שאנחנו באמת לא אוהבים ,אלא
בגלל שזה קשה .לדוגמה :איילי אהב מאוד את הסיפור שבספר ,הוא חשב שהוא מעניין ומרתק,
אבל ברגע שהוא היה צריך לקרוא אותו הוא כבר פחות אהב.

"זוכרים ילדים שרגע לפני שאיילי התייאש מהקריאה הוא נזכר בדבריה של אמו מיום
האתמול? אותם דברים שגרמו לו לחשוב שהוא מצטיין לא רק בטיפוס אלא יש לו חוזקות
וכוחות בדברים נוספים?"
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למורה
לאפשר לילדים לשתף ולברר האם החוזקות הללו יסייעו לו גם בקריאה?
למשל ,ההתמדה בלהתאמן בקריאה ,פנייה לאחרים שיעזרו לו להתאמן ,סבלנות לא להתייאש.

סיכום
"אילו חוזקות גילינו היום שיש לאיילי? האם הן עוזרות לו במצבים שונים? במפגש ראינו כי
החוזקות של איילי עוזרות לו ,לא רק במצבים שהוא טוב ומצליח אלא גם במקומות שקשה לו
כמו הקריאה .לכן חשוב לנו להכיר טוב טוב את החוזקות שלנו והדברים שאנחנו טובים בהם
ולהשתמש באותן חוזקות בדברים שקשה לנו יותר.
במפגשים הבאים נראה איך אנחנו יכולים להשתמש בחוזקות שלנו גם בלמידה בכיתה ובבית".
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למורה
מפגש זה ימשיך את נושא החוזקות והקשיים כחלק מהמודעות העצמית סביב נושא הקריאה.

עזרים והכנה למפגש
 טקסט מתאים לרמת הגיל.

מבנה המפגש
 הוצאת מחברת א.י.ל.
 הצגת נושא המפגש :מודעות עצמית בקריאה.
 דיון על חשיבות הקריאה.
 שמש אסוציאציות על קריאה.
 כתיבת מכתב לאיילי.
 אימון קריאה.
 דיון על אימוני קריאה.
 סיכום.

"שלום ילדים ,מה שלומכם? האם במהלך השבוע גיליתם על עצמכם חוזקות נוספות? האם
גיליתם חוזקות של אנשים אחרים סביבכם? תוכלו לשתף?
אני מזכירה לכם שבמפגשים הקודמים למדנו על המושג מודעות עצמית .מהי מודעות עצמית?"
מעודדים את הילדים לשתף כסיכום למפגש הקודם והכנה למפגש הנוכחי.

"נכון ,מודעות עצמית היא היכולת שלנו לזהות מהן החוזקות שלנו ,כלומר במה אנחנו טובים או
חזקים ,וגם לדעת היכן קשה לנו יותר ואנחנו זקוקים לעזרה.
חשוב לנו לדעת במה אנחנו טובים ובמה פחות כדי להשתפר ולהיות חזקים במה שאנחנו פחות
טובים ,אם אנחנו רוצים כמובן .למשל ,אני לא טובה בכדורגל אבל גם לא כל כך מוכנה ורוצה
להתאמץ כדי להיות טובה .לעומת זאת ,אני רוצה להשתפר בסדר וארגון המחברת שלי".
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דיון
"היום נדבר על קריאה .זוכרים מהי שמש אסוציאציות? אני אכתוב על הלוח את המילה קריאה,
ואתם תגידו לי כל מה שעולה לכם בנוגע לקריאה .לכתוב את תשובות הילדים על הלוח.
כמה אתם אוהבים לקרוא? האם חשוב לכם לקרוא? מדוע מיד כשאנו מגיעים לכיתה א' אנחנו
מתחילים ללמוד לקרוא? מה חשוב בזה בכלל? מה היה קורה אם לא היינו יודעים לקרוא?"
"אז כפי שניתן לראות על הלוח ,האסוציאציות שלכם היו מצויינות .אני אסכם את הדברים:
הקריאה באמת חשובה לנו ובכיתה א' המוח שלנו כבר מספיק מפותח ומסוגל לעזור לנו להתחיל
לקרוא .הקריאה חשובה לנו כי כל מקצועות הלימוד שנלמד בחיינו כוללים קריאה ובלעדיה לא
נוכל ללמוד ,להתפתח ולהיות חכמים יותר .הקריאה גם קשורה לתחביבים שלנו ,למשל
במשחקים  -אנחנו צריכים לקרוא את ההוראות ,אם אנחנו אוהבים ספורט  -אנחנו יכולים
לקרוא בעיתון על עדכוני הספורט ,כאשר רוצים להכין עוגה או כל דבר אחר  -נקרא את המתכון,
וכמובן לקשר שלנו עם חברים  -כאשר אנחנו קוראים מה הם כתבו לנו בוואטסאפ או במכתב .גם
מבוגרים קוראים רוב היום כאשר הם בעבודה ,בבית ובשעות הפנאי".

פעילות
"אתם זוכרים שבמפגש הקודם סיפרתי לכם שאיילי לא כל כך אוהב לקרוא ולפעמים כאשר הוא
קורא לעצמו קשה לו להבין את המשמעות?
כעת אני רוצה שתכתבו לאיילי מכתב שבו תעודדו אותו ותאמרו לו מדוע כדאי לו להתאמץ,
להתאמן ולדעת לקרוא .תוכלו להעזר בכל הדברים שדיברנו עליהם .אל תשכחו לכתוב בתחילת
המכתב למי אתם פונים ובסופו לציין מי כתב את המכתב .כתבו מכתב קצר ,לא יותר מחצי
עמוד".

למורה
לאחר כתיבת המכתב יש לאפשר למספר תלמידים להקריא את המכתב ולנצל הזדמנות זו לשוחח
קצת על מבנה של כתיבת מכתב אישי.

"כפי ששוחחנו במפגש הקודם על איילי האייל ודנו בשאלה האם הוא אוהב לקרוא או לא ,ראינו
שלפעמים אנחנו חושבים שאנחנו לא אוהבים משהו אבל בעצם אנחנו מתוסכלים או כועסים או
מפחדים בגלל שהדבר קשה לנו .אם אנחנו לא מוותרים ובכל זאת מנסים ,אנחנו לאט לאט
רואים שמה שחשבנו שאנחנו לא אוהבים יכול להפוך למשהו אחר .אני רוצה עכשיו שכל אחד
יחשוב על עצמו וינסה להגדיר בלב איך הוא מרגיש כלפי קריאה :האם נהנה מקריאה ,מפחד
מהקריאה ,מתקשה לקרוא ,מתאמץ מאוד או כל דבר אחר .אתם לא צריכים לשתף במחשבות
שלכם".
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למורה
המטרה של החשיבה העצמית על היחס של הילדים לקריאה ,הינה שלב בהתבוננות פנימית
והגברת המודעות כלפי היחס של כל ילד לקריאה .תהליך זה חשוב כיון שהעמדה של התלמיד
כלפי הקריאה משפיעה על מידת ההתעניינות או ההמנעות שלו מתהליך הקריאה עצמו.

פעילות
"כעת אני רוצה שתפתחו את המקראה בעמוד(...המורה תבחר) וכולנו נסתכל על המשפט
הראשון בסיפור .אני אתן לכם עכשיו  5דקות ואני רוצה שתתאמנו היטב על המשפט הזה,
כלומר תקראו אותו שוב ושוב עד שתרגישו שאתם קוראים אותו מאוד מהר ומדוייק".

דיון
האם האימון ,שבו חזרתם שוב ושוב על המשפט ,עזר לכם להשתפר? האם הרגשתם שאתם
קוראים מהר יותר? נכון יותר? ללא עצירות?" לאפשר לתלמידים לשתף.
"כאשר אנחנו מתאמנים שוב ושוב ולא מוותרים ,אנחנו נשתפר וזה נכון לגבי כל תחום ותחום,
בין אם זה בריצה ,בכדורגל ,במשחק רביעיות ,במשחק הזיכרון ,בקריאה ,בכתיבה ,בחשבון ועוד.
בדיוק כמו שאיילי התאמן שוב ושוב עד שהצליח והצטייין בטיפוס על סלעים.
האימון הזה ,לא תאמינו ,משפיע על המוח שלנו! כפי שנלמד בנושא הבא ,המוח שלנו הוא גמיש
וככל שנקרא עוד ועוד ונאמן יותר את האזור במוח שאחראי על הקריאה ,האיזור ישתפר ונהפוך
לקוראים טובים יותר".

למורה
יש להקרין/לשרטט על הלוח את התרשים:

קידום פתרון

היווצרות הקושי
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"אם קשה לי בקריאה יש לי רגשות לא נעימים לגבי הקריאה (למשל פחד ,כעס ,רצון לוותר
על קריאה) .אם למרות הרגשות הלא נעימים ,אני לא מוותר ומתאמן הרבה בקריאהאני
משתפר בקריאה הקריאה זורמת יותר בקלות ,והרגשות שלי כלפי הקריאה יהיו טובים יותר.
"יש ילדים שלמרות שהם מאוד מתאמצים ומאוד רוצים ,הם בכל זאת מתקשים לקרוא .חלק
לפעמים מתקשים לזכור את האותיות ואת סימני הניקוד ,חלק קוראים מאוד לאט .לאחרים
המילים פתאום כאילו קופצות בשורה ומבלבלות אותם ואחרים פתאום חושבים על דברים
אחרים ולא זוכרים מה קראו .אם זה קורה לכם ,שלמרות שהתאמצתם ותירגלתם ,אתם
מרגישים שהקריאה קשה לכם ,חשוב לספר על זה למורה/להורים .לפעמים במצבים כאלו
כדאי ללמוד לקרוא בדרך אחרת".

למורה
יש להסביר את התרשים כמעיין תרשים זרימה ולהדגיש מה יכול לעזור במצבים השונים.

קשה לי בקריאה

למרות זאת ,אני
מתאמן ולא מוותר

גורם לי רגשות לא
נעימים כלפי
הקריאה

אני לא משתפר
בקריאה

אני משתפר
בקריאה

פונה למורה ו/או
להורים לחשוב
ביחד מה יכול
לעזור לי

אני מתחיל לאהוב
לקרוא ונהנה מזה

סיכום
"לסיכום ,על מה שוחחנו היום? מה למדנו לגבי הקריאה? האם היא חשובה לנו? האם כדאי לנו
להקפיד על קריאה? כיצד ניתן להשתפר? מה ניתן לעשות כאשר מתקשים למרות המאמצים?"
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למורה
מפגש זה ימשיך את נושא החוזקות והקשיים כחלק מהמודעות העצמית סביב נושא הקריאה.

עזרים והכנה למפגש
 נספח  :1טבלת קריאה.
 נספח  :2תפזורת בנושא קריאה.
 נספח  :3מילים במתנה.
 בריסטול או קופסאות קרטון.
 מספריים וטושים.

מבנה המפגש
 הוצאת מחברת א.י.ל.
 הצגת נושא המפגש :מודעות עצמית בקריאה.
 חזרה על המפגש הקודם.
 הסבר וחלוקה של טבלת קריאה אישית.
 תפזורת בנושא קריאה.
" מילים במתנה".
 תרגול "מילים במתנה".
 סיכום.

"שלום לכולם ,מה שלומכם? במפגש שעבר שוחחנו על החשיבות שבקריאה  -מה החוזקות של
הקריאה ,למה היא טובה ובמה היא עוזרת .תוכלו להזכיר לי? דיברנו גם על המודעות העצמית
שלכם בקריאה ,מה היחס שלכם לקריאה? האם אתם נהנים ממנה? האם היא מעייפת/קשה?
האם ניתן להתאמן על קריאה? האם הקריאה משתפרת אם מתאמנים? מה כדאי לעשות אם
למרות האימונים הקריאה עדיין קשה לנו?
מכיוון שגילינו שהקריאה הינה חוזקה ובעלת חשיבות רבה ,חשוב לכולנו לדעת לקרוא ,וכדי
לדעת לקרוא למדנו כי צריך להתאמן .במפגש זה נלמד מספר כלים שיעזרו לכם להתאמן נכון
יותר ולהשתפר בקריאה.
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נספח  )1ויתבקש
"כדי להקפיד על אימוני קריאה ,כל תלמיד יקבל טבלת קריאה משלו (
למלא אותה כאשר הוא קורא בבית .את הטבלה תתבקשו להביא לי בכל יום ראשון כדי שאבדוק
אותה.
איך ממלאים את הטבלה? בכל יום ראשון מדפיסים טבלה חדשה ובה מתחילים למלא ביום
ראשון באיזו שעה התחלתם לקרוא ,באיזו שעה סיימתם ,מאיזה עמוד התחלתם ,עד איזה עמוד
קראתם ושאמא א ו אבא יחתמו שראו אתכם קוראים .כל אחד יקרא בספר הקריאה שהוא קורא
גם בכיתה .אתם צריכים לקרוא לפחות עשר דקות בבית כל יום ,אם לא קראתם ,כתבו בטבלה
שלא קראתם".

למורה
כדי להקפיד על משמעת קריאה כדאי מדי פעם לקחת את התלמיד עם הספר שלו והעמודים
שכתב בטבלה ולשאול  2-3שאלות על התוכן שבספר .כמו כן ,כדאי בכל שבוע לערוך מעיין טקס בו
כל אחד מגיש לך את הטבלה ולהעלות בכל שבוע את זמן הקריאה בדקה ,למשל שבוע לאחר מכן
 11דקות קריאה .חשוב לערוך בכל שבוע דיון על כמה הם חושבים שהשתפרו? האם אוהבים יותר
קריאה? יש לקיים מעקב אחר התקדמות התלמידים ולבדוק האם יש תלמידים שלמרות
שמתרגלים ,עדיין אינם מצליחים להגיע לרמת הקריאה הרצויה מבחינת קצב ודיוק .לגבי
תלמידים אלו ,יש להתייעץ עם יועצת ביה"ס מהי הדרך הנכונה לטפל בבעיה.

"בכל שבוע ביום ראשון נקדיש חצי שעה למודעות עצמית בקריאה .אתם תגישו את טבלאות
הקריאה שלכם ואנחנו נדבר על נושאים שונים שקשורים לקריאה ,כמו :האם היה לכם קשה
לקרוא כל יום? האם הספר מעניין? ילדים ישתפו בספרים שהם קוראים ועוד".

פעילות
נספח  ,)2אתם צריכים לחפש הכי מהר שאתם יכולים בתפזורת
"כעת אחלק לכם תפזורת (
את המילים שכתובות למטה בטבלה .שימו לב שבתפזורת אין אותיות סופיות".
לאחר התפזורת" :האם תוכלו להגיד לי למה הייתם צריכים להתייחס בזמן שעשיתם את
התפזורת? הדבר הראשון והחשוב הוא הזמן .כדי להצליח בתפזורת הייתם צריכים לסמן את
המילים כמה שיותר מהר .המדד השני הוא הדיוק .למרות שמיהרתם התבקשתם לחפש רק את
המילים שבטבלה ולכן חשוב לדייק ולא לסמן מילה שאינה נכונה.
בדומה לכך ,גם בקריאה אנחנו צריכים להתייחס למהירות ולדיוק .הכוונה היא שכאשר אנחנו
מתאמנים בקריאה ,אנחנו צריכים לנסות ולקרוא במדויק וגם בקצב מהיר .לפעמים כדי להבין
את המילים אנחנו מאטים את הקצב ,אך לעיתים זה מוביל לכך שאנחנו לא כל כך מבינים מה
קראנו .בזמן אימוני הקריאה הקפידו על דיוק ועל קצב הקריאה.
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פעילות
"כדי לסייע לכם בשמירה על דיוק וקצב טוב של קריאה ,אני רוצה שנכין כעת קופסא ,שנקרא
לה 'קופסת המילים במתנה של .'...לכל ילד תהיה קופסא כזאת".

למורה
יש להכין קופסאות קטנות מבריסטול או מקופסאות קיימות ולקשט אותן .לקופסא זו יכנסו
מילים כתבניות אורתוגרפיות ,כלומר מילים שהתלמיד מכיר באופן תבניתי אורתוגרפי כמו השם
שלו או המילה אבא.

"עכשיו אסביר מדוע נקרא למילים האלו מילים במתנה .כאשר אנחנו לומדים לזהות מילה
במהירות כמילה שלמה זה אומר שהמילה הזאת שלנו במתנה ,כי בכל פעם שניתקל בה נוכל
לזהות אותה מיד מבלי להאמץ .למשל ,כאשר אתם רואים את השם שלכם או את המילה אבא,
מיד אתם מזהים את המילה וקוראים אותה מהר ובלי מאמץ .ככל שיש לנו יותר מילים כאלו ,כך
קריאתנו תהיה מהירה ומדויקת .איך לדעתכם בוחרים מילה שתיכנס לקופסאת המילים
במתנה?" לאפשר לתלמידים לשער" .מילה שתיכנס לקופסאת המילים במתנה היא מילה
נפוצה ,כלומר שנתקלים בה הרבה ,או שהיא חוזרת מספר פעמים באותו הסיפור .היא גם תהיה
מילה שאנחנו לא צריכים את הניקוד שלה כי מיד אנחנו מזהים אותה .המילים יכולות להיות
קצרות או ארוכות .עם הזמן ככל שיהיו לנו יותר מילים במתנה ,יהיה לנו קל יותר לקרוא ופחות
נתאמץ .מהיום ,בכל טקסט שנלמד בשיעור שפה נוציא  5מילים במתנה .כמו כן ,אתם יכולים
להוסיף מילים מקריאתכם בבית או בכיתה .מזכירה שוב שכדי שהמילים תהיינה במתנה ,אתם
צריכים לחזור עליהן ולקרוא אותן שוב ושוב עד שאתם מזהים אותן מייד כאשר אתם רואים
אותן".

למורה
נספח  :3דוגמה למילים במתנה.
תרגול  -יש לבחור טקסט על פי שיקול דעתך ,בכל טקסט יש לבחור עד חמש מילים במתנה .בחרי
את המילים הנפוצות כמו :כאשר ,הלכנו ,שיחקנו וכו' ושבצי בנספח  .3המילים לא חייבות להיות
מנוקדות .בכל יום ראשון בזמן שמוקדש לשיח עם התלמידים על הקריאה ,כדאי שכל תלמיד
יוציא את קופסאת המילים שלו ויחזור על המילים .כמו כן ,כדאי שהכיתה תתחלק לזוגות
ותשחק את "משחק המצלמה"  -ילד אחד מציג לשני את המילה לשנייה אחת והשני צריך לומר
מה כתוב ,לאחר מכן הם מתחלפים .כדאי בשלב הראשון להציג דוגמה בה את ותלמיד אחד
משחקים ב"מצלמה".
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סיכום
"לסיכום ,היום ובמפגש הקודם בדקנו את המודעות העצמית של הקריאה .מי יכול לומר לי מהן
החוזקות שבקריאה? מדוע היא חשובה? למה היא משרתת אותנו? האם רק ללימודים? למדנו
גם על אימוני קריאה ועל מילים במתנה .לאילו דברים חשוב להתייחס בקריאה? מה למדנו על
אימוני קריאה? מהן מילים במתנה? איך מגדילים את מספר מילות המתנה שיש ברשותנו?"
לאפשר לתלמידים לשתף.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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מודעות עצמית | מפגש 6

למורה
מפגש זה ימשיך את נושא החוזקות והקשיים כחלק מהמודעות העצמית סביב נושא הכתיבה
בפרט ומקצועות הלימוד בכלל.

עזרים והכנה למפגש
 דפים.
 כלי כתיבה.

מבנה המפגש
 הוצאת מחברת א.י.ל.
 הצגת נושא המפגש :מודעות עצמית בכתיבה ובמקצועות השונים.
 חזרה על המפגש הקודם.
 הסבר לגבי חשיבות הכתיבה.
 כתיבת מכתב.
 כתיבה לפי שלבים.
 סיכום.

"שלום לכולם ,מה שלומכם? האם הקפדתם לקרוא השבוע ולתעד זאת בטבלת הקריאה? האם
הוספתם מילים לקופסאת המילים במתנה? האם אתם מרגישים טוב יותר עם הקריאה שלכם?
מדוייקים יותר? מהירים יותר?
כפי ששוחחנו במפגשים הקודמים על מודעות עצמית בקריאה ,היום נדבר על מודעות עצמית
בכתיבה ובמקצועות נוספים .קריאה וכתיבה הן שתי מיומנויות חשובות כי הן משרתות אותנו
ללמידת המקצועות השונים וגם משרתות אותנו בחיי היומיום .תוכלו לומר לי היכן משתמשים
בכתיבה חוץ מאשר בבית הספר? מהן לדעתכם החוזקות של הכתיבה?" לאפשר לתלמידים
לשתף" .נכון ,כתיבה ,כמו קריאה ,היא דרך תקשורת ,אנחנו יכולים לכתוב מה אנחנו מרגישים
לעצמנו ביומן ,יכולים לכתוב לחברים או להורים ברכה ליום ההולדת ,מכתב אהבה ,או אפילו רק
לקבוע להיפגש .חשוב לזכור כי בעזרת הכתיבה לפעמים אפילו קל יותר להביע רגשות כמו כעס
או שמחה ,ויתרון נוסף הוא שכאשר כותבים זה יכול להישאר שנים כמזכרת ,ופעמים רבות אנו
מבינים טוב יותר דברים כאשר אנו כותבים אותם .כמו כן ,בלימודים אנו משתמשים המון
בכתיבה כי זוהי הדרך שלכם להביע את הידע שלכם ,וככל שתגדלו תשתמשו יותר ויותר
בכתיבה .האם לכתיבה יש גם חולשות/קשיים? לעיתים כתיבה יכולה להיות קשה ומעייפת כי
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בזמן שכותבים צריך גם לחשוב על מה כותבים ,גם לנסח בצורה ברורה את הדברים ,גם לנסות
לכתוב ללא שגיאות כתיב ,להשתמש בסימני הפיסוק המתאימים וגם לכתוב באופן ברור
וקריא".

פעילות
"חישבו על אדם שחשוב לכם ושאתם רוצים להגיד לו משהו כבר זמן רב ,אבל משום מה
לא הצלחתם לומר לו .נסו לכתוב לו את מה שרציתם לומר לו ,במכתב אישי .אתם יכולים לבחור
לכתוב משהו שמח ,משהו כועס ,משהו מרגש או כל דבר אחר שתבחרו .אתן לכם  12דקות
לביצוע המטלה הזו .בסוף הכתיבה ,תקראו מה כתבתם ותחליטו האם אתם רוצים למסור את
המכתב או לא .אתם לא חייבים למסור את המכתב ,תוכל לשמור אותו אצלכם".

דיון
"האם הרגשתם בנוח לכתוב את המכתב? האם לדעתכם קל יותר לומר את הדברים או לכתוב
אותם? האם אתם נוהגים לכתוב לעצמכם?" לפתח דיון בנושא.
"נסו לחשוב על עצמכם .מה היחס שלכם כלפי הכתיבה? נהנים ממנה? מפחדים ממנה?
מתקשים? נמנעים? עד כמה אתם מתרגלים כתיבה? זוכרים את המעגל עליו דיברנו בקריאה?
שלעיתים בגלל שיש רגשות לא נעימים כלפי הקריאה פחות מתרגלים ואז פחות מצליחים?
המעגל הזה מתאים גם לכתיבה וגם לתחומים אחרים בלימודים ובכלל.
כדי להצליח בכתיבה חשוב לתרגל ,כמו שאתם מתאמנים בקריאה .כיצד מתרגלים כתיבה?
כל יום כותבים לעצמכם שניים או שלושה משפטים על מה שעבר עליכם היום במחברת
המיועדת לכך ,אתם גם יכולים לכתוב  3-2משפטים על הספר שאתם קוראים או על טיול
שעשיתם ,סרט שראיתם ,סדרת טלויזיה אהובה או כל נושא אחר שתבחרו".
"כדי שנכתוב את הדברים החשובים ונשמור על מיקוד בזמן הכתיבה ,חשוב לכתוב לפי שלבים,
כתיבה לפי שלבים עוזרת לתכנן את מה שאנחנו רוצים לכתוב".

למורה
בשלב זה חשוב לעבוד עם התלמידים על עבודה לפי שלבים בסוגי הכתיבה השונים:
שלבים בכתיבת תשובה ,שלבים בכתיבת סיפור לפי תמונות ,שלבים בכתיבת מכתב וכו' .יש לחבר
זאת לנלמד במסגרת שיעורי שפה .חשוב שהשלבים יכללו בשלב הראשון חשיבה ,ובשלבים הבאים
הוספת פיסוק ,בדיקת שגיאות כתיב ,ניסוח וכו' .תמיד השלב האחרון יהיה קריאת התוצר ותיקון
בהתאם.
בדומה לקריאה ,יש לשים לב לתלמידים שלמרות תרגול הולם ,מתקשים להגיע לרמת הכתיבה
המצופה בהתאם לרמת הכיתה (מבחינת איכות גרפית של הכתב ,ארגון בדף ,שגיאות כתיב,
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
170

שימוש בסימני פיסוק והבעה בכתב) .לגבי תלמידים כאלו ,יש להתייעץ עם יועצת ביה"ס לגבי
הטיפול המתאים.

"לפעמים למרות שמתרגלים ,עדיין הכתיבה קשה .לפעמים שגיאות הכתיב ממשיכות ,כתב היד
לא ברור ,הקצב מאוד איטי או שאנחנו לא מצליחים להביע את מה שרצינו באופן מספיק ברור.
במצבים כאלו חשוב לספר למורה/להורים ,הם יעזרו לכם להבין למה זה קשה ואיך אפשר בכל
זאת לשפר את הכתיבה".

סיכום
"לסיכום ,אנו מסיימים כעת את נושא המודעות העצמית .למדנו להכיר טוב יותר את החוזקות
שלנו בתחומים שונים .מי רוצה לשתף בחוזקה חדשה שהוא גילה על עצמו? החוזקות שלנו
עוזרות לנו להתגבר על מכשולים או קשיים ,גורמות לנו לחוש סיפוק וגאווה ואנו אפילו יכולים
להשתמש בחוזקה שלנו כדי לעזור לחבר או לבן משפחה .בנוסף ,דיברנו על מודעות עצמית
בהקשר של קריאה וכתיבה .התייחסנו לרגשות שלנו סביב הקריאה והכתיבה  -מה קורה כשקל
לי בקריאה או כשקשה לי? כיצד זה משפיע עלי? ובאילו חוזקות אני יכול להשתמש על מנת
להתמודד עם הקושי? חשוב לזכור כי כתיבה וקריאה קשורות לכל מקצועות הלימוד שלנו ואנו
נשתמש בהן מעתה והלאה .לכן כדאי להשקיע בתרגול רב בכתיבה ובקריאה כדי שבהמשך יהיה
לנו קל יותר ללמוד את מקצועות הלימוד השונים".
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נספחים לנושא  – 2מודעות עצמית
נספח מס'  :1טבלת קריאה

טבלת הקריאה של

יום

____________

משעה

עד שעה

עמודים
בספר

חתימת
הורה

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת
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נספח מס'  :2תפזורת בנושא קריאה
תפזורת בנושא :קריאה
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נספח מס'  :3דוגמא למילים במתנה (ניתן לשנות לפי המילים שבטקסט)

ִש ְמחָׂ ה
מֹורה
ָׂ
ּכִ ָׂתה
חֲ דָׂ ׁשָׂ ה
לָׂק ְחנּו
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נספח מס'  :4מכתב להורים

יחידת מודעות עצמית
להורי תלמידי כיתה ___ שלום רב,
במסגרת תכנית א.י.ל בכיתתנו ,נתחיל בשבוע הבא את הנושא העוסקת במודעות עצמית .במהלך
המפגשים ילמדו התלמידים להכיר ולזהות את החוזקות האישיות שלהם ,וילמדו כיצד הם
יכולים להיעזר בהן כדי להתמודד עם משימות ואתגרים בלמידה ,במסגרת הכיתה ובבית.
כחלק מהדיון על חוזקות והתמודדות עם קשיים ,תינתן התייחסות לרגשות התלמידים סביב
תחום הקריאה והכתיבה – למשל מה הם מרגישים כשקל להם ומה הם מרגישים כשקשה להם.
התלמידים ילמדו כי קושי עלול להוביל למעגל שלילי המקבע את חוסר הקריאה והכתיבה ,וכי
אימון עשוי להוות פתרון; כדי להשתפר ,עליהם להתאמן ולהתמיד בכך.
התלמידים ייחשפו לתרשימי הזרימה הבאים ודרכם יבינו כיצד אימון יכול לנפץ מעגל של קושי:

קידום פתרון

היווצרות הקושי

בנוסף יוענקו לתלמידים כלים וטכניקות שיסייעו להם להתאמן בקריאה ובכתיבה ,דוגמת
-

קופסת מילים במתנה :מילים במתנה הן מילים חוזרות שהילדים מזהים בקלות
ובמהירות ,ואותן הילדים אוספים אל קופסת המילים האישית שלהם.
כתיבה בהתאם לשלבי עבודה מובנים :חשיבה ,כתיבה ,הוספת פיסוק ,בדיקת שגיאות
כתיב ,ניסוח וקריאת התוצר הסופי.

על מנת להמשיך את רצף העבודה בבית ,אשמח לשיתוף הפעולה שלכם.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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משימת בית
טבלת מעקב קריאה – במטרה לתרגל קריאה מדי יום ,יקבל כל תלמיד טבלת מעקב שבועית.
מדי יום יש למלא בטבלה מתי התחילה הקריאה בבית ומתי הסתיימה ,מספר העמודים
שנקראו וחתימת הורים .בכל יום ראשון יציג הילד את הטבלה בפני המורה.
דגשים:
 .1מומלץ להקפיד על לפחות עשר דקות קריאה ביום.
 .2ניתן להעלות את זמן הקריאה בדקה מדי שבוע ,אך יש להיות מכוונים לילד ולהימנע מיצירת
עומס.
 .3בסיום הקריאה היומית יש לחזק ולעודד את הילד על ההשקעה והמאמץ.
 .4רצוי לסייע לילד אם עולה קושי ו/או אי הבנה בעת הקריאה .ניתן להזכיר לו את תרשים
הזרימה ולחזור על כך שאימון מוביל לשיפור.
 .5אם אתם מתרשמים כי למרות התרגול והמאמצים שילדכם משקיע תהליך הקריאה עדיין
קשה לו ,מומלץ להתייעץ עם מחנכת הכיתה.

שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!
תודה,
מחנכת הכיתה.

כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
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