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?מה מצפה לנו

":מדברים בעברית"היכרות עם סדרת 

עקרונות הסדרה והייחוד של כל ספר: ספרי הסדרה-

הספרים הדיגיטליים-

המעטפת למורה-

שאלות ובקשות



מדברים בעברית



עקרונות הפיתוח



חיזוק מיומנות השיח הדבור–מדברים בעברית 

ד-ספרים ג 



חיזוק מיומנות השיח הדבור–מדברים בעברית 

ספר ה



חיזוק מיומנות השיח הדבור–מדברים בעברית 

ספר ו



חיזוק מיומנות השיח הדבור–מדברים בעברית 

גספר 

ספר ד

ספר ה

ספר ו



גישה רב לשונית

ד-ספרים ג 



גישה רב לשונית

ספר ה



גישה רב לשונית

ספר ו



שיתופי, גלובלי, למידה בעולם רב תרבותי

ספר ה



שיתופי, גלובלי, למידה בעולם רב תרבותי

ספר ו



שיתופי, גלובלי, למידה בעולם רב תרבותי

ספר ו



דירוג והרחבה של הלשון והמיומנויות

ספר הספר ג



המיומנויותשל והרחבה דירוג 

ספר וספר ה



?  מה מייחד כל ספר בסדרה



?במה מתמקד כל אחד מהספרים בסדרה

רכישת הקריאה והכתיבה–ספר ג    



?במה מתמקד כל אחד מהספרים בסדרה

ביסוס הקריאה וזמן עבר–ספר ד   



?במה מתמקד כל אחד מהספרים בסדרה

קריאת סיפורים ונטיית מילות יחס, ביסוס כתיבה אישית–ספר ה   



?במה מתמקד כל אחד מהספרים בסדרה

הקניית זמן עתיד ואימון קריאה ללא ניקוד–ספר ו    



חוברות לתרגול–מדברים בעברית 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=105763224#8.9993.6.default


מלווים אתכם כל השנה



מעטפת המורה

מדריך למורה

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104698160#57.9986.6.default


מעטפת המורה

מבדקי הערכה     פריסה שנתית    ערכות אביזרים

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104698160#1.0.6.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104720666#1.0.3.default


מעטפת המורה

סרטוני הדרכה    קבוצת ווטסאפ     מפגשי הדרכה בבתי הספר

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYH9I-4V1wQIBCjXTJhDvFUIAt1Wv1k_x


הספרים הדיגיטליים



הספרים הדיגיטליים

פעילויות משחקיות דיגיטליות לעידוד דיבור בקבוצה1.

:  פעילויות לעבודה אישית2.

פעילויות משחקיות-

פעילויות סטודיו-

:מבדקים. 3

.גם בדיגיטלי וגם במודפס–מחוונים + הבנת הנקרא ולשון 

האזנהמבדקי 

האזנה לחיזוק הבנת הנשמע. 4

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104615679#9.355.3.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=105543245#1.0.6.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104711904#1.0.3.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=105543751#55.272.6.default


לסיכום



"מדברים בעברית"יתרונות מרכזיים של הסדרה 

לצד פיתוח כל המיומנויות, דגש על דיבור1.

השוואה והקבלה לשפה הערבית2.

.חברתיים, ערכיים, התלמידיםהקרובים לעולמם של נושאים 3.

מגוון של סוגות4.

תרגול לשוני עשיר וספיראלי5.

http://lo.cet.ac.il/player/?document=387d9849-769b-4651-867d-f0d656ba9838&language=ar


"מדברים בעברית"יתרונות מרכזיים של הסדרה 

משחקיות דיגיטליות לעידוד דיבור בקבוצהפעילויות . 6

קטעי האזנה לעידוד הבנת הנשמע. 7

הפקת תוצרים אישיים. 8

הכנה למבחן סיום כיתה ו. 9

כל מה שמורים צריכים. 10



!תודה



!בשבילךפה אנחנו 

03-6460800טלפון 

Sherut@cet.ac.il: ל"דוא

mailto:Sherut@cet.ac.il

