קידום אוריינות בגיל הגן
השפעות של פעילות הורה-ילד:
כתיבה לעומת קריאת ספר
איריס לוי

ודורית אר

ביה"ס לחינו ,אוניברסיטת תל אביב

תודות:
לימור נוחי ,סיו שתילכרמו ,סיגלית אביר – על עבודת ריכוז
למיכל וראוב רוזנברג – על ערכת המשחקי ללימוד אוריינות
להורי ולילדי – על האמו בנו והפעילות המסורה בבית
לאקדמיה הישראלית למדעי – על התמיכה

הרקע לעיצוב המחקר
 מיומנויות אלפביתיות וכישורי לשו בגיל הג יוצרי תשתית לרכישת
קריאה וכתיב ולהתפתחות לשו בבית הספר.



מחקרי רצ! )(Schatschneider, et. al., 2004; Aram & Levin, 2004
מחקרי התערבות בגני ילדי )(Vellutino & Scalon, 2001

 ילדי למשפחות עניות מגיעי להישגי נמוכי בבית הספר
)(Duncan & Brooks-Gunn, 2000

 ההישג הנמו של ילדי עניי מתבטא כבר בג ובתחילת ביה"ס
באוריינות ושפה )(Dickinson & Snow, 1987; Korat & Levin, 2001
 הפער בי ילדי ממשפחות מבוססות למשפחות עניות בהישגי
לימודיי )הבנת הנקרא ,חשבו ,מדע( מביה"ס היסודי ועד לתיכו ,לפי
מחקרי בינלאומיי  ,גדול בישראל בהשוואה למרבית מדינות העול .
)(Olshtain & Zuzovsky, 2004 ;Chiu & McBride-Chang, 2006

מי מקדם את הילד?
 מומחי )מצוות המחקר( או לעתי רחוקות בתיוו הגננתהמורה .מחקרי
התערבות ספורי נעשו בתיוו ההורי  .מדוע?






לאיש המקצוע ידע ומיומנויות גבוהי יותר מאשר להורי  ,בפרט ממיצב נמו.
התיוו ע"י איש המקצוע יכול להיות עקבי ,מובנה ונאמ לתכנו המחקר.
ההתמסרות של הורי בניגוד למומחי כרוכה בתחרות ע מחויבויות וגורמי לח&
במשפחה.
עבודה ע הורי יקרה יותר במשאבי כס! ואנרגיה )ביקורי בית(.

 אול  ההורי ה המורי הראשוני של ילדיה  .על ההורי מוטלת
האחריות המרכזית לרווחה הנפשית ולהתפתחות של ילדיה  .להורי
מוטיבציה גבוהה לדאוג לילדיה בהווה ולהכשיר לעתיד .ולכ ,חשוב
שההורה ילמד לשמש סוכ תיוו.
 תיוו הורי יכול להשלי על תפיסת ההורה את תפקידו ההורי כאחראי
וכמסוגל לקד את ילדיו.
 שינוי בתפיסת התפקיד ההורי יכול להתפרש
לתחומי חיי שוני ולאור זמ.

איזו פעילות הורה-ילד מקדמת
אוריינות ושפה של הילד?
 הורי וילדי עוסקי בפעילויות משותפות רבות שקשורות לאוריינות
ושפה ):(Roskos & Twardosz






זיהוי דפוס סביבתי )בשלטי  ,על אריזות מזו ובקבוקי משקה(.
קריאת ספרי לילדי .
כתיבה יחד )של שמות ,מילי  ,ברכה(.
צפייה יחד בתכניות טלוויזיה חינוכיות.
משחקי מחשב שצריכי זיהוי מילי כתובות.

 אול – מרבית המחקר מתמקד בקריאת ספרי .
 מחקר עשיר מוביל למסקנה כי כמות ואיכות קריאת ספרי מקדמות
שפה ואוריינות – אבל הקשרי אינ גבוהי (Bus et al., 1995; Mol .....
)et al., in press
 יש עוד גורמי מסבירי ....

פעילויות הורה-ילד שונות:
הקשר הדיפרנציאלי לאוריינות ושפה
 קריאת ספרי ותיוו כתיבה נמצאו קשורי לכישורי שוני
של הילד:









בקרב זוגות א ילד של ילדי לקויי שמיעה(Aram, Most & ,
)MaYafit, 2006
בקרב זוגות א ילד בעיירת פיתוח )(Aram & Levin, 2002

קשרי בי קריאה בספר לבי רמתו הלשונית של הילד
קשרי בי איכות תיוו כתיבה והתפתחות מיומנויות
אלפביתיות.
מה ההסבר? תלוי בסוג הפעילות
המגבלה :מחקרי קורלטיביי .

מערך המחקר הנוכחי










זהו מחקר התערבות שבו הורי ממיצב נמו למדו כיצד לתוו לילדיה
בפעילות חינוכיתמשחקית משותפת .ההורי נחלקו לארבע קבוצות.
תיוו כתיבה –
ההורה למד להנחות את הילד כיצד כותבי מילי  .ההנחיה כללה פירוק
מילה לצליליה ,קישור בי צלילי ואותיות ,וכתיבת האותיות.
תשומת לב ניתנה לידע אותיות ומודעות פונולוגית.
תיוו קריאה –
ההורה קרא ספרי לילד ושית! אותו בשיח ע"י שאילת שאלות ,הצבת
פיגומי והרחבות .השאלות התייחסו לאיורי  ,פירושי מילי ופסוקי ,
הבנת העלילה ,וכ מבנה הסיפור.
התייחסות לכתב )מושג המילה ,זיהוי אותיות(
תיוו מיומנות ויזואומוטורית  )צביעה ,גזירה ,הדבקה ,ועוד(.
קבוצת ביקורת – ללא הנחיית ההורי  ,וללא התערבות.

השערות המחקר
 באמצעות תכנית התערבות המלמדת הורי כיצד לתוו למידה
ברמה גבוהה ,נית לקד את כישורי הילדי בגיל הג ).(5-6
 תיוו בפעילות שונה מקד כישורי שוני :






תיוו כתיבה יקד יותר מפעילויות משותפות אחרות את המיומנויות
האלפביתיות של הילד כגו ידע אותיות ומודעות פונולוגית.
תיוו קריאה יקד יותר מפעילויות משותפות אחרות את כישורי
הלשו של הילד כגו אוצר מילי והבנת הנקרא.
תיוו מיומנויות ויזומוטוריות יתרו לכל המיומנויות בהשוואה
לקבוצת הביקורת שבה ההורי לא למדו לתוו ברמה גבוהה ולא
עסקו בפעילויות משותפות מכוונות.

המשתתפים
  131זוגות הורהילד










 37הורי
 35הורי
 32הורי
 27הורי

– למדו תיוו כתיבה.
– למדו קריאת ספר אינטראקטיבית.
– למדו תיוו מוטוריקה.
– לא למדו תיוו.

בקרב הילדי  73 :בנות  58 /בני
בקרב ההורי  124 :אימהות  7 /אבות
הילדי מג חובה .גיל ממוצע 5:5
כל המשפחות ממיצב חברתיכלכלי נמו.

מערך ההתערבות








ההורי עברו סדנא של  3שעות בערב ,במתנ"ס השכונתי ,שבה למדו
כיצד לתוו למידה באיכות גבוהה וכיצד לייש תיוו איכותי בתחו דעת
נתו .עקרונות התיוו ע"פ  Vygotskyו .Feurstein
שבעה שבועות ,שלוש פעמי בשבוע ,ההורה קיי ע ילדו פעילות
משותפת של כחצי שעה ,שבה ייש את העקרונות שלמד במטלות
שניתנו ע"י החוקרי .
מידי שבוע נער ביקור בית ע"י סטודנטיתמנחה לש מעקב אחרי
העבודה שהתבצעה ,סיוע להורה בבעיות בה נתקל בפעילות ע הילד,
והצגת המטלות לשבוע הבא.
מידי שבוע כל המנחות נפגשו למש  5שעות ע עורכות המחקר לש
מעקב ופתרו בעיות.

איסוף החומר בשלושה גלים:
ינואר ,מרץ ,יוני
 מבח קד  :מיד לפני התחלת התכנית )ינואר(
 מבח בתר  :1ע סיו ההתערבות במשפחות שנמשכה שבעה
שבועות )מר&(
 מבח בתר  :2לאחר  2.5חודשי ללא התערבות )יוני(

אילו יכולות של הילדים הוערכו?
 מיומנויות אלפביתיות ):(6










שיו כל אותיות הא"ב – "אי קוראי ל "צ"
צלילי כל אותיות הא"ב – מה שומעי באות "צ"
בידוד הצליל הפותח של מילי – איזה צליל שומעי בהתחלת
"צב") .המילה נהגית בלבד ,ואינה מוצגת בכתב(.
הפקת האות הראשונה שבה נכתבות מילי  :באיזו אות מתחילה
המילה "צב" )המילה נהגית בלבד ,ואינה מוצגת בכתב(.
ראשית קריאת מילי  "וילו" "חלו" – זוגות מילי מוצגות בכתב
והילד צרי לשיי כל מילה כתובה לציור המתאי .
ראשית כתיב – הילד מתבקש לכתוב אות מילי .

אילו יכולות של הילדים הוערכו?
 כישורי לשו ):(5









אוצר מילי – הבנה :מבח פיבודי )(Solberg & Nevo, 1979
אוצר מילי – הפקה) :הפכי ( מה ההיפ מ"שמח" (Peyser et
)al., 1995
מבח הגדרות – הילד מתבקש להגדיר מילי )אופניי ( ונית ציו על
הפורמאליות של ההגדרה ,העושר ,הספציפיות ,והתקשורתיות שלה
)(Snow et al., 1989; Aram, 1998
הבנת הנשמע – משפטי  :למשמע משפט הילד בוחר איור )מתו (4
המתאי לו ביותר(Shatil & Nevo, 2007) .
הבנת הנשמע – סיפור :אחרי שמיעת סיפור קצר הילד עונה על
שאלות הבנה ב"נכו" או "לא נכו"(Shatil & Nevo, 2007) .

התקדמות באחוזים במיומנויות אלפביתיות
ממבחן קדם לבתר  1או לבתר 2
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התקדמות באחוזים בכישורי לשון
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6
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a
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כתיבה
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סיכום ממצאים
 מעבר לקבוצות הייתה התקדמות ממבח קד למבח בתר 1
ומבתר  1לבתר 2
 לגבי מיומנויות אלפביתיות – ההתקדמות הייתה יותר גבוהה
בקבוצת כתיבה מאשר בכל שאר הקבוצות )בתר  (1ומאשר
בקבוצה ללא התערבות )בתר .(2
 לגבי כישורי לשו – ההתקדמות הייתה יותר גבוהה בקבוצת
קריאה מאשר ברוב הקבוצות בטווח הארו )בתר .(2

פעילות משחקית-לימודית
של הילד בבית
 המשחקי של הילד בבית מקדמי אותו מבחינה קוגניטיבית.
ילד שיש לו עניי והנאה מעיסוק בתחו מסוי )כמו ציור(,
ירבה לעסוק בו ויקד עצמו באותו תחו .
 ההורי התבקשו לציי באיזו תכיפות ילד משחק במשחקי
שוני  .נכללו משחקי במגוו רחב מאד.
 שיערנו כי משחק רב בכתיבה )אותיות ,מספרי  ,וכו'( יקד
ילדי במיומנויות אלפביתיות; ומשחק רב בספרי כולל האזנה
לקריאה יקד ילדי בכישורי לשו.

בניתוח גורמים של שאלון המשחקים
נמצאו ארבעה גורמים





משחקי כתיבה :העתקת מילי  ,כתיבת מספרי  ,כתיבת מילי ,
גזירה ,הדבקה ,ומשחקי מחשב.
משחקי ספורט בחו& :משחקי רחוב ,רכיבת אופניי  ,כדור,
מחבואי  ,גלישה.
משחקי קוגניטיביי  :משחקי קופסא ,קלפי  ,הרכבה ,ובניית
דגמי .
משחקי ספר :לספר סיפורי מספר ,ללכת לספריה ,להאזי
לקריאת ספר.

רגרסיה היררכית לניבוי ביצוע
במיומנויות אלפביתיות
מיומנות אלפביתית במבחן קדם

קבוצת התערבות
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גיל

רגרסיה היררכית לניבוי ביצוע בכישורי לשון
כישורי לשון במבחן קדם

קבוצת התערבות

משחקי קריאה
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*

*

*

*
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20%
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סיכום ממצאים
 התיוו השונה עקב ההתערבות הסביר את השונות
במיומנויות אלפביתיות מעבר לכל שאר המשתני )גיל,
משחקי כתיבה ,הישגי קד במיומנויות אלפביתיות(
 התיוו השונה עקב ההתערבות הסביר את השונות
בכישורי לשו מעבר לשאר המשתני )גיל ,משחקי
קריאה ,הישגי קד בכישורי לשו( – רק בבתר .2

דיון








נית לקד ילדי באוריינות ושפה באמצעות הנחיית הורי ממיצב
נמו בתיוו למידה.
תיוו לכתיבה תור למיומנויות אלפביתיות המהוות תשתית לרכישת
קרוא וכתוב בבית הספר .זה חשוב מבחינה לימודית לא פחות ,ואולי
יותר ,מקריאת ספר .כדאי לעודד פעילות זו.
קריאת ספרי עשירה בשיח מקדמת כישורי לשו שה תשתית
להבנת הנקרא.
קריאת ספרי השפיעה לטווח ארו יותר ,אולי כי זו פעילות
הנתפסת כמהנה ,ע"י ההורה והילד ,ולכ ההורי התמידו בה מעבר
לתקופת ההתערבות.
חשוב לתת להורה תחושה שהוא מסוגל לקד את הילד שלו מבחינה
קוגניטיבית ולימודית ,ולתת לו כלי לתוו למידה ברמה גבוהה.

קידום אוריינות בגיל הגן
השפעות של פעילות הורה-ילד:
כתיבה לעומת קריאת ספר
תודה על ההקשבה

השערות המחקר
 תרומת התיוו ההורי לכישורי הילד תבוא לביטוי ע סיו
תכנית ההתערבות ,א תשמר ג לטווח ארו יותר )לאחר 2.5
חודשי (.
 כישורי הילד לאחר סיו ההתערבות יוסברו ע"י:





גיל הילד
שכיחות פעילות אוריינית של הילד בבית
הכישורי שלו לפני ההתערבות – עקרו הרצ!
קבוצה :מיומנויות אלפביתיות יקודמו בעיקר ע"י תיוו כתיבה;
כישורי לשו יקודמו בעיקר ע"י קריאת ספר ע הפעלת הילד.

