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 ד"בס

 :דקלום

 דים דים דיםהקשיבו ילדים 

 דים דים דיםהיום אנו לומדים 

 לים ליםלהקשיב לצלילים לים 

 לים ליםשמרכיבים את המילים לים 

 צא צאנקשיב היטב ואז נמצא צא 

 צה צה צהעוד מילה אני רוצה 

 רוז רוזמילה שהיא חרוז רוז 

 זוז זוזמדויק ובלי לזוז זוז 

 

 לים ליםיכולים לים אתם גם 

 לים ליםפשוט להמציא מילים לים 

 

 לון לוןלון לון -בוא נמצא חרוז ל

 לוןלון , לון, דלון, גלון, בלון, אלון

 תן תןתן  –וחרוז ל 

   תן תןתן , קטן, מתן, אתן

 אית  איתועוד חרוז אחד לאית 

   אית אית, כפית, נרית, רצית, ראית

 

 לים ליםגם בבית יכולים לים 

 ליםלמצוא חרוזים לעוד מילים לים 

 

 :אוצר מילים ומושגים

 צבעי מים/ גואש 

/  מכחול / טוש / לורד / צבע / עיפרון 

 מברשת

 עקבות/ עקב 

 בטעות/ בכוונה 

 צפוי –מתוכנן 

 לא צפוי –לא מתוכנן 

 אכזבה

 פתרון גמיש

 ...המשכנו לתרגל עיבוד פונולוגי

 ...ומומצאים, שוניםחרוזים בהתחלה תרגלנו בדקלום 

חשובה  , מילות תפל –המצאה של חרוזים למילים מומצאות 

 .מאד לעיבוד הפונולוגי ועוזרת להתפתחותה

,  לחלק אותה לחלקיה, כשהילד מצליח להקשיב למילה

שמסתיימת באותו  , אמיתיתאפילו לא , ולהמציא מילה אחרת

 .הוא מפתח את יכולות העיבוד הפונולוגי והמודעות. צליל

הילדים המתוקים השלימו  , על עץ החרוזים של אליסיפרנו  

 .את הצליל הסופי במילים והציעו עוד חרוזים מגוונים ומעניינים

לתת לילד להשלים את הצליל המתחרז  , מומלץ גם בבית

 :למשל, השניהבמילה 
 .ְִרָיהִפט –ִמְטִרָיה 

 .הילד משלים( המודגש)את הצליל האחרון 

 

 :שאלות ששאלנו וחשבנו

מה העץ  ? מה קרה לו בשלכת? מה צמח על עץ החרוזים

 ?מה אלי הרגיש? הרגיש

 ?פרחו כל העצים יחד, האם כשהתחילה הפריחה

 ?והרגיש? מה הוא רצה? מה העץ ראה סביבו

 ...הוא מאד, יום אחד אלי גילה שהעץ שלו התחיל לפרוח

 ?איך הוא יכול לעזור לעץ? מה אלי רצה

 ?מה העץ הרגיש כשצמחו עליו הרבה עלים

 ?מה הוא חשב? מי שראה את העץ ידע שזה עץ חרוזים

 ?האם זה יכול להיות באמת

 

 :הנבטה שקופה –פעילות משותפת בבית 

 מ"ס 7-8קחו בקבוק וחתכו אותו לקבלת כלי רחב בגובה 

 מ"ס 4-5מלאו באדמת שתילה או בצמר גפן עד גובה של 

כך שניתן לראות  , הכניסו גרעיני שעועית צמוד לדופן 

 .מבחוץ

 ... השקו כל יום והמתינו בסבלנות

 .ותוכלו לעקוב מקרוב אחר תהליך הצמיחה

 

 

 

 

 

 

 

ולכתוב על פי הסדר  , אפשר לתאר את התהליך ביומן צמיחה

 .מה עשינו ואיך ראינו את הגדילה

 .חדוה, בהנאה



 ד"בס

 .קלינאית תקשורת –סיטון חדוה  :עיבוד ועריכה

ִגיָנה " צֹוְמחֹות"ֵאיך ִמיִלים   צללזוןמירי / בַּ

 
 מצורף דקלום משחק לתרגול גזירת מילים על פי תבנית

 .חוויתיתשמפתח מודעות מורפולוגית בדרך 
 .נסו לזהות את הפרחים בתמונות

  
 ,ִלְפָרִחים ֵשמֹות ָיִפים

 ִמין ֵשמֹות ֶשַמְתִאיִמים
 :ְלצּורֹות ְוִלְצָבִעים

  
 ,ֶפַרח ֶשִצְבעֹו ָזהֹוב

 ,"ְזָהִבית"  –? ֵאיך קֹוְרִאים לֹו
  

 ,ֶפַרח ֶשִצְבעֹו ָסגֹול
 "!ִסיָגִלית"  –? ֵאיך קֹוְרִאים לֹו

  
 ,ִאם ַהֶצַבע הּוא ָאדֹום

 "ַאְדמֹוִנית: "ָאז קֹוְרִאים לֹו
  

 "ֶחְלמֹון"ִאם ָצהֹוב הּוא ְכמֹו 
 "ֹוִנית.....ֶ:   "..ֵשם ַהֶפַרח

  
 ,הּוא" ַפֲעמֹון"לְ ִאם דֹוֶמה 
 "ֹוִנית: "..........ְשמֹו ִיְהֶיה

  
 ִאם ַהֶפַרח ְכמֹו ָגִביעַ 

 "ֹוִנית: "..........ֵשם ִנְקָרא לֹו
 ,ָאז ַנסּו ָכאן ְלָשֵער

 ,ְלַצֵייר, ְוִלְצּבֹועַ 
 ַהֶפַרח, ַוַדאי, ֵאיך ִנְרֶאה

 ?"כֹוָכִבית: "ִאם קֹוְרִאים לֹו
  

 ?"ִצינֹוִרית"ְוֵאיך ֶפַרח 
  

 ?"ְשעֹוִנית"ָמה ִעם ֶפַרח 
  

 ?"ַשְלָהִבית"ְוִעם ֶפַרח 

  


