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 איך ללמוד בבית?

 
 

 שמורות יכולות להמליץ להורים -הצעה לפעילויות למידה בבית 
 

 בימי שגרה אנחנו מורגלים בהפרדה בין שעות בית ספר, המיועדות ללמידה, לבין שעות הפנאי בבית. 
להבין איך גם בתוך שעות הפנאי מסתתרות   דווקא במצב שאנחנו נמצאות בו כרגע, יש לנו הזדמנות מצויינת

 הזדמנויות רבות ללמידה בהקשרים שונים, שנוכל ליישם גם כשנחזור לשגרה.
 

את רוב מיומנויות וידע הבסיס שלהם ילדים וילדות בגיל הרך רכשו לא בתוך הקשר של  -בעצם, אם נחשוב על זה
, הומור, 10מילים, הבעת מחשבות, דעות ורגשות, ספירה ומנייה עד זחילה, הליכה, דיבור ואוצר  -למידה פורמלית 

  \הכרות עם צבעים וצורות, הבנה של קודים חברתיים… כל אלו, דרך צפייה בבוגרים מהם והשתתפות בשגרת הבית
 הגן שמשלבת בתוכה באופן טבעי את כל אלה. 

 

היא תהיה אף אפקטיבית יותר מלמידה   גם בגילאים מבוגרים יותר, היכולת ללמוד כך קיימת, ופעמים רבות
מרובות, בניסיון ובחוויה,  באינטליגנציותפורמלית, בישיבה בכיתה עם ספר ומחברת, שכן היא מאפשרת שימוש 
 שיוצרים למידה עמוקה וזכירה הרבה יותר מאשר קריאת טקסט בספר.

 

 ולכן, הצעות ללמידה דרך שגרת החיים בבית: 

 :קריאת ספרים משותפת
 קריאת ספרים משותפת מסתתרות מיומנויות לשוניות ושפתיות רבות והרבה פעילויות שאפשר לעשות יחד בתוך 

(וכמובן לשלב בין האפשרויות השונות). ניתן לקרוא ספרי ילדים קצרים, או פרק מתוך ספר ארוך יותר בכל פעם, תלוי 
 בגיל וברמת הקריאה ובספרים שיש בבית.

   ת \ב, פנימי וחיצוני לפי שם הספר או הסופר-כל ספרי הקריאה לפי סדר האבשלב ראשון, ניתן לסדר את
 (מיומנות סידור מילוני, הכרות עם הספרים בבית) 

 ה מסכמת את המתרחש בסיפור ועונה על שאלות אודותיו בע"פ או בכתב.  \ה ולאחר מכן הילד\הורה מקריא
 בכתב, איתור מידע בטקסט)\(הבנת הנשמע, הבעה בע"פ 

 ת שאלות. (קריאה שוטפת ומוטעמת, שאילת שאלות,  \ה מקריאה ולאחר מכן עונה על שאלות או שואל\ילד
 הבנת הנקרא)  

 ה מכינים זו לזה  \הורה וילד -לאחר קריאת הסיפור, ניתן להקדיש זמן לכתיבת מספר שאלות אודות הסיפור
רים לבדיקה. (כתיבת שאלות אודות  דף עבודה בעקבות הסיפור, מחליפים ביניהם, עונים על השאלות ומחזי

תוכן מאלצת אותנו להכיר ולהבין אותו טוב יותר. בנוסף, איתור תוכן ומידע בטקסט, שימוש במילות שאלה  
 ומבנה שאלה תקין, ניסוח תשובה מלאה, קריאה של תשובות ומתן משוב אודותיהן) 

 מקום, דמויות, בעיה מרכזית, זמן -כתיבת סיכום לסיפור לאחר קריאה, תוך התייחסות למבנה הסיפר ,
פתרון ואופן סיום הסיפור, ולעלילה עצמה. (הבעה בכתב, מיומנות סיכום, הבחנה בין עיקר לטפל, הכרות 

 עם מבנה הסיפור)
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   כתיבת המלצה אודות הספר תוך התייחסות לעלילתו, למעלותיו ולחסרונותיו (הבעה בכתב, כתיבת המלצה

 ב) (נצרף פורמט), הבעת עמדה בכת
 קומיקס, כריכה חדשה לסיפור, ציור סצנה מרכזית מתוך הסיפור או יצירתה  -יצירה בעקבות הסיפור

מקלות ארטיק והצגת הסיפור  \בפלסטלינה או כל חומר נגיש אחר בבית, יצירת דמויות מהסיפור על דפים
, שילוב חוויה והנאה בתיאטרון בובות. (הטמעת תוכן הסיפור, חיבור רגשי לסיפור, הבעה באמצעים מגוונים

 בלמידה) 
 במחברת, ניתן להקדיש כל דף לאות   -יצירת מילון משותף של מילים חדשות שלמדנו מסיפורים שקראנו

שאהבנו, לכתוב אותן בדף המתאים ולהוסיף פירוש \מילים חדשות 3-5ב, ולבחור מכל ספר שקראנו -מהא
 ומנות חיפוש במילון, כתיבה).ממילון כיס או ממילון אינטרנטי (העשרת אוצר מילים, מי

 

 פעילויות כתיבה בבית:
 מה עשינו היום? רגשות, מחשבות, דברים שלמדנו… כך נתרגל כתיבה וכן   - בסוף כל יום נכתוב  :כתיבת יומן

 נוכל לעבד את הרגשות והתכנים שעלו במשך היום. (הבעה אישית בכתב) 
 סדרה וכו'...) וחקירתו באמצעות \סיקה, סרטה (כדורגל,מו\: בחירת נושא המעניין את הילדחקר אישי

מסמך וורד. כמובן שאפשר להעשיר באמצעות יצירת  \מצגת \האינטרנט וכתיבה אודותיו במחברת ייעודית
 מודלים, ציור וכו'... (כתיבה מידעית, חיפוש מידע רלוונטי, ארגון מידע)

 ות (או יותר) ולאחר מכן לכתוב את  ה בהכנת אחת הארוח\ בכל יום אפשר לשתף את הילד :כתיבת מתכונים
המתכון למאכל שהוכן. כך ניתן לעבוד על כתיבת טקסט מפעיל, וליצור ספר מתכונים משפחתי, וכמובן להנות  

 יחד במטבח ולחלוק במטלות הבית. (כתיבת טקסט מפעיל) 
 פרק בסדרה  על פי הרגלי הצפיה בבית, ניתן לתת משימת כתיבה אודות  :כתיבה בעקבות צפייה בטלויזיה

סיכום של עלילת הסרט, מי היו הדמויות? מה אהבתי? מה פחות אהבתי? האם  -או סרט בו צפינו באותו היום
 ה על הצפייה? (כתיבת המלצה, הבעה אישית בכתב) \אני ממליצ

 ה, וכו. כך גם נחזק את \סבתא,  חבר \המורה שלי, סבא :כתיבת מכתבים למי שכרגע לא ניתן לפגוש
יבה והכרות עם פורמט המכתב, נעבד רגשות של געגוע שעולים בעקבות המצב, ונוכל לשמר  מיומנות הכת

 ים. (כתיבת מכתב, הבעה אישית)\קשר עם דמויות חשובות לילדות
 שבועי \להמשך השהייה בבית, לו"ז יומי : הזמנה מהסופר, מטלות בבית, תכניותכתיבת רשימות משותפת

 וכו'. (כתיבת רשימה)
 ה: מה כדאי ואפשר לעשות כשנמצאים בבית ולא הולכים לבית  \כתיבת מסמך המלצות על פי חוויות הילד

הספר? תרגול כתיבה תוך עיבוד החוויה הנוכחית מתוך תפיסה אקטיבית על פעולה וזיהוי של אפשרויות 
התמודדות עם המצב המיוחד ומאפשרת חוויה של יותר שליטה במציאות. (כתיבת  שונות, המקלה על 

 המלצה) 
 דלת הכניסה לבית המתחלפים כל יום.   \כתיבת מסרים ומילים על המקרר  :אם יש מגנטים של אותיות בבית

 עשוי להיות מאתגר לטובה!)  -(כתיבה מתוך מאגר אותיות נתון
  תקיות דביקות ופיזורם במקומות שונים בבית, לתרגול כתיבה  על פ מסרים נחמדים לבני המשפחהכתיבת

 והעלאת המורל 
 למדוד את גודלו באמצעות סרט מדידה ( מדידות אורך), חדר אחר בבית \ ניתן לחקור בכל יום איזור :

 משתמשים בחדר זה בבית, מה אוהבים לעשות   \חפצים יש בו, מתי שוהים \מכשירים \לכתוב אילו רהיטים
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ת בו הכי הרבה, אילו חוקים מיוחדים חלים באיזור זה של הבית, אילו פעולות צריך לעשות \משתמש בו, מי

כדי שאיזור זה בבית יהיה שמיש? (סידור, נקיון וכו'), ציור של האיזור בבית ויצירת מפה כללית של הבית בסופו 
 וכו'. (חקר והצגת נתונים) של דבר, אפשר גם ליצור גרפים של מידת השימוש בכל איזור, כמות החפצים,

 ה, מה הם למדו אודות הוירוס עד כה, ההשלכות  \על פי הידע של הילד  :כתיבת טקסט מידעי אודות הקורונה
שלו על חייהם… אפשר גם לכתוב שאלות הנוגעות לתוכן הטקסט ולתת לבני הבית לקרוא ולענות. (כתיבת 

 טקסט מידעי)
 

 א', ולטובת פעילות הפגתית וחושית יותר גם לגדולים: \ות יותר, בגילאי גן חובה\עם קטנים
 :כתיבת אותיות, מספרים ומילים באמצעים שונים 

 פלסטלינה  •
 חרוזים •
 גפרורי יצירה \גפרורים •
 כתיבה בתוך מעט קמח בצלחת •
 הכנת מעט ספגטי ויצירת אותיות ממנו  •
 מספרים עם האצבע  \כתיבת האותיות -סבון נוזלי בתוך שקית זיפ לוק \מעט קצף גילוח •
 מספרים באמצעות הגוף \יצירת צורת האותיות •
 מספרים מחפצים שונים בבית \יצירת צורת אותיות •
 של שמות בני המשפחה, שלט לדלת החדר,   - גזירת מילים ואותיות מתוך עיתונים ומגזינים וכתיבה בעזרתם

 מילים בדף, כתיבה)  \וכו'. (תרגול גזירה מדוייקת, תכנון ואיתור אותיות
 תליית בריסטול גדול על הקיר ויצירת "קיר גרפיטי" לציור וכתיבה 
  כתיבת שמות חפצים וחדרים בבית על מדבקות או פתקיות דביקות והדבקתם ברחבי הבית (משלב בתוכו

 כתיבה ובמקביל מייצר סביבה אוריינית.) תרגול
 פריטים: משהו אדום, משהו עגול,  5"היום עליך למצוא  ,מתן משימות חיפוש יומיות ברחבי הבית למשל

משהו ישן, משהו שאפשר ללבוש, ומשהו שאפשר לאכול, לאסוף אותם לשולחן, ולכתוב את שמותיהם ולצייר 
 תלוי בגיל) -ציור \נת הוראות, כתיבהאותם בדף." (מיומנויות מיון והכללה, הב

 כמה רהיטים מעץ יש בבית? כמה כוסות בארון? כמה זוגות גרביים? ועוד ועוד…  - משימות חקר בספירה
 ניתן לתעד בכתיבת רשימה (תרגול ספירה בכמויות גדולות, כתיבת מספרים ומילים, יצירת רשימה) 

 סידור לפי מספר פרמטרים: \מטבח ולאחר מכן מיוןה \הסלון \בחירת חפצים מחדר הילדים - משחק מיון 
נקבה, חומר ממנו החפץ עשוי, וכו. (מיון  \ב (לפי שם החפץ), צבע (לפי צבעי הקשת), זכר- גודל, סדר הא

ב,  -והכללה, מיומנויות שונות הקשורות לאופן המיון הכרת סדר צבעי היסוד והצבעים המשלימים, סדר הא
 זכר נקבה וכו')
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