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הספר היא צעירים ילדים משתמשים בה המחשב מתוכנות אחת 

 .האלקטרוני

אינטראקטיביות תוכנות הם אלקטרוניים ספרים.

מודפס בפורמט שהופיעו הקלאסיים הילדים לספרי גרסאות אלה.

שונים מולטימדיה מאפייני בתוכם משלבים הם:

הנפשה ואנימציות ממוחשבות באיורים•

קריאת קריין את הטקסט•

מוסיקת רקע•

טקסט מואר בהתאם לקריאת הקריין•

(Hot Spots)נקודות חמות להפעלה •

שיח דבור בין הדמויות•

משחקים שונים•



דקות ביום בקריאת ספר  17מבלים  5-6ילדים בגילאי : ב"סקר בארה ●
Vandewater)אלקטרוני  et al., 2007 .)

MSES)) :בישראל ●

. הורים דיוחו שיש בבית ספרים אלקטרוניים 42%   

מהם דיוחו שקוראים במשותף עם ילדיהם בספרים אלקטרוניים 11%   

(.2009, אור)   

   



בשוק כיום שקיימים האלקטרוניים הספרים ברוב 

 גרפיקה ,צלילים ,צבעים על הדגש עיקר מושם

  לתמיכה והתאמתה ההוראה איכות על ולא ומולטימדיה

.הילד אוריינות בהתפתחות



בהולנד מקיפות בדיקות שתי נערכו כה עד (de Jong & Bus,

Korat) ובישראל (2003 & Shamir,  הספר איכות לגבי (2004

.הילד באוריינות פוטנציאלי כתומך האלקטרוני

התוכנות של בולטים חסרונות כמה על מצביעים הממצאים:

יש תמיד לא HS

כשיש HS  הסיפור לתוכן קשור תמיד לא

הסיפור במהלך משחקים

הטקסט אחר במעקב טובה תמיכה אין

מילון אין



(2004, שמיר וקורת)" הטרקטור בארגז החול"

( 2005, דרורי-שמיר וסגל, קורת)" יובל המבולבל"

 HS שיתמכו בהבנת הסיפור

 HS שיתמכו בהבנת מילים חדשות מהסיפור

 מעקב אחר הטקסט

 תמיכה במודעות פונולוגית

פיתוח ספר אלקטרוני חינוכי



פיתוח מודעות פונולוגית



פיתוח מודעות פונולוגית



פיתוח הבנת מילים מהסיפור



פעילות עם הספרים האלקטרוניים החינוכיים שיפרה אצל ילדים

אותיות שמות הכרת

פונולוגית מודעות

מילים קריאת

מילים פירושי

סיפור הבנת  

הדפוס על ידע– CAP

גבוה וגם בהשוואה לקריאת מבוגר מספר  -נמצא לגבי ילדים ממיצב נמוך וממיצב בינוני
מודפס לילד

(Korat, 2009; Korat et al., in press; Korat & Shamir, 2007, 2008; Segal-

(Drori et al., in press; Shamir, 2009; Shamir & Korat, 2007



גן באמצעות -קידום ניצני קריאה של ילדי
קריאת ספר אלקטרוני וספר מודפס בשילוב  

 תיווך של מבוגר ובלעדיו
(Korat et al., in press; Segal-Drori et al., in press)



ספרים קריאת של ההשפעה מה :כללית שאלה  
 מבוגר של תיווך בשילוב ומודפסים אלקטרוניים

?גן ילדי של הקריאה ניצני על ובלעדיו

קריאת בעת מבוגר לתיווך האם : ספציפית שאלה  
  ייחודית תרומה יש הילד עם אלקטרוני ספר

  בהשוואה בגן הילד של הקריאה ניצני בקידום
  ובהשוואה ,מודפס ספר קריאת בעת שלו לתיווך

 .אלקטרוני ספר עם הילד של עצמאית לפעילות

שאלות המחקר



נבדקים-שיטה

ממיצב נמוך( 6–5בני )חובה -ילדי גן 128



בהשוואה אוריינות ניצני של יותר נמוכה רמה מציגים נמוך ממיצב ילדים  

,Hecht;2004 ,דרורי-סגל) גבוה-הבינוני מהמיצב לאלה Burgess, Torgesen,

Wagner, & Rashotte, 2000). 

 ילדים של האוריינות רמת בין הפער שבישראל נמצא בינלאומיים במחקרים 

 הגדולים מן - גבוה-בינוני ממיצב ילדים לעומת נמוך כלכלי-חברתי ממיצב

,PISA) במחקר שהשתתפו המדינות בקרב ביותר 2002, 2006).

 (2003 ,וסנפיר בכר ,קורת) מהגן כבר מתחיל זה פער.

ניצני אוריינות הילד במיצב הנמוך



,Korat, Klein)במחקר עדכני שנערך בארץ   & Segal-Drori, 2007)

:  נמצא שלילדים ממיצב נמוך

 יש פחות ספרים בבית

 מבקרים בספרייה עם הוריהם פחות פעמים

 לאחוז גבוה יש מחשבים בבית

 לרובם יש לפחות חמש תוכנות לילדים

:  נמצא שאימהות ממיצב נמוך

 גבוה -מתווכות לילדיהן בקריאת ספר ברמה נמוכה מהאמהות מהמיצב הבינוני

  במיצב  %9לעומת תרומה של )תיווך האם לא תרם לניצני אוריינות של הילדים

 (גבוה-הבינוני

: תרומת פעילות בספרים אלקטרוניים בקרב ילדים ממיצב נמוך
מעט מאוד מחקרים בדקו זאת  -

תוצאות סותרות  -



נבדקים-שיטה

ממיצב נמוך( 6–5בני )חובה -ילדי גן 128

קבוצת ביקורת

N=32

קבוצת קריאת 
ספר אלקטרוני בלבד

N=32

קבוצת קריאת 
ספר אלקטרוני 

תיווך מבוגר עם
N=32

קבוצת קריאת 
ספר מודפס 

תיווך מבוגר עם
N=32



נבדקים-שיטה      

רמת אוריינות התחלתית

נמוכה

N=52

גבוהה

N=52



ניצני קריאה

ניצני קריאת מילים

(Korat & Shamir, 2007)

ידע על הדפוס

CAP
(2001, שתיל)

מודעות פונולוגית
-מודעות פונמית

צליל פותח וסוגר
(2004, אבירם)

וחלוקה להברות ולצירופים
(Korat & Shamir, 2007)צליל-קשר אות

ספרים אלקטרוניים 
ומודפסים

כלים-שיטה

הכרת שמות אותיות



הליך-שיטה
בתחילת אישי באופן אובחנו המחקר קבוצות ארבע

  .ולאחריה (ההתערבות לפני) התוכנית

ספר עם עצמאי באופן פעלה -ראשונה קבוצה

  .מבוגר של תיווך ללא חינוכי אלקטרוני

חינוכי אלקטרוני ספר קראה -שנייה קבוצה

  .ולאחריה הקריאה במהלך מבוגר של תיווך בליווי



המשך הליך -שיטה

בליווי מודפס ספר לקריאת האזינה -שלישית קבוצה

זה ספר .ולאחריה הקריאה במהלך מבוגר של תיווך

.  היה הפורמט המודפס של הספר האלקטרוני

הייתה קבוצת הביקורת שקיבלה את-קבוצה רביעית

.תוכנית הגן הרגילה



המשך הליך -שיטה

:בשתי הקבוצות עם תיווך המבוגר

,התיווך התמקד בפיתוח ניצני הקריאה של הילדים

תוך ביסוס והרחבה של השימוש בתוכנה או הספר

מתן משמעות, המודפס ותוך תהליכים כגון מיקוד

.  והרחבה למושגים הקשורים לניצני קריאה

.קראו את הספר ארבע פעמים שלוש קבוצות הניסוי



סיכום ממצאים

 באופן גבוהים היו מבוגר+אלקטרוני קבוצת של ההישגים•
  ,אותיות שמות בהכרת :האחרות הקבוצות 3-מ מובהק
  ניצני וברמת הדפוס על בידע ,מילים קריאת בניצני

  .הכללית הקריאה

 באופן גבוהים היו מבוגר+אלקטרוני קבוצת של ההישגים•
-פונולוגית במודעות גם מבוגר+מודפס מקבוצת מובהק

 .סוגר צליל

 באופן גבוהים היו מבוגר+אלקטרוני קבוצת של ההישגים•
  הביקורת ומקבוצת מבוגר ללא אלקטרוני מקבוצת מובהק

.לצירופים חלוקה-פונולוגית במודעות גם



הן לקוראים שרמת ניצני הקריאה ההתחלתית שלהם  •
קריאת  , הייתה נמוכה והן לאלה שרמתם הייתה גבוהה

מבוגר תרמה לשיפור קריאת מילים  +הספר האלקטרוני
.  הקבוצות האחרות 3-יותר מ

לגבי הקוראים שרמת ניצני הקריאה ההתחלתית שלהם  •
מבוגר תרמה  +קריאת הספר האלקטרוני, הייתה נמוכה

.  הקבוצות האחרות 3-גם למודעות הפונולוגית יותר מ

המשך-סיכום ממצאים



המשך-סיכום ממצאים     

לקוראים שרמת ניצני הקריאה ההתחלתית שלהם  ●

מבוגר תרמה יותר+קריאת ספר מודפס, הייתה גבוהה    

לשיפור ברמת ניצני קריאת מילים מאשר קריאת ספר   

.  אלקטרוני ללא מבוגר וממצב שבו אין קריאת ספר   



ייחודית תרומה ישנה אלקטרוני ספר בקריאת מבוגר של לתיווך  

 ספר בקריאת שלו לתיווך מעבר ילדים של אוריינות ניצני בקידום

  .בלבד האלקטרוני הספר של לתמיכה ומעבר מודפס

תיווך בשילוב אלקטרוניים ספרים כמו חדישות בתוכנות שימוש 

 ואת ילדים של הקריאה ניצני את לקדם עשוי מבוגר של מותאם

 .הכתובה השפה בתחום הישגיהם

ובקרב בכלל צעירים ילדים בקרב יעיל להיות עשוי זה קידום 

  התחלתית אוריינות רמת ובעלי נמוך כלכלי-חברתי ממיצב ילדים

 .בפרט שונה

מסקנות והמלצות



אוריינות תומכי אלקטרוניים ספרים לפתח מומלץ.            

  מנת על הילד פעילות בעת מבוגר תיווך לשלב מומלץ ,כן כמו       

.הצעיר הילד אוריינות בהתפתחות התמיכה את להעלות

לטיפוח ,ולהורים למורים ,לגננות הדרכה תוכניות לפתח מומלץ 

 הספרים כמו חדישות טכנולוגיות בשילוב הילד אוריינות ניצני

  רמת את בחשבון לקחת יש אלה הדרכה בתוכניות .האלקטרוניים

 .הילד של ההתחלתית האוריינות

המשך: מסקנות והמלצות



תודה על ההקשבה

ora.segal.drori@gmail.com


