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 אוריינות בקרב  

ג��ילדי

עפרה קורת ועדינה שמי ר

איל�� אוניברסיטת בר



השתתפות פעילה בחברה המודרנית של ימינו דורשת  

, מסוגלות לפעול באופ� משמעותי בסביבה טכנולוגית


שמיעתיי
 , הכוללת שימוש במדיומי
 ויזואליי

.(Flood, Heath and Lapp, 1997) וייצוגי
 של דפוס

ילדי
 צעירי
 עוד לפני גיל בית ספר נהני
 ללמוד 

.    הילדי
�ולשחק במחשב ה� בבית וה� בג�


אחת התוכנות שפותחו עבור ילדי


. היא ספרי
 אלקטרוניי





קריאת קריי� את הטכסט�

טכסט מואר בהתא
 לקריאת הקר יי��

–אנימציות ממוחשבות �

)'אוטו(איורי הספר  

)'אוטו(שיח דבור בי� הדמויות �

מוסיקת רקע �

� 
אפקטי
  קוליי

נקודות חמות להפעלה  �

) שיחה, קול, תמונה, מוסיקה(

�
משח קי
 שוני

ספרי� אלקטר וניי�




יתר ונות�מחקרי 
 קודמי

עדו יות ראש ונות לקידום 

 Lewin, 2000אוצר מלי ם  

Chera)מודעות פונו לוגית   & Wood, 2003)

זי הוי  מל ים   כתובות

 (Chera & Wood, 2003; Lewin, 2000)

 אי� עקביות בממצאי
–הבנת הסיפור 

 DeJong & Bus, 2002, 2004



 
 חסרונות�מחקרי 
 קודמי
הסחת דעת מקו הסיפו ר

HS –בתו! הסיפור 
 ללא קשר לתוכ� משחק י

HS ובעומס באנימציות ממוחשבות 

הטכסטאחרתמיכה  טובה במעקב  אי�

אי� מילו�

 
 De Jong & Bus, 2002

Korat & Shamir, 2004

Shamir&Korat, 2006

Underwood, 1996        

Okolo & Hays, 1996



חינוכי�פיתוח  ספר אלקטרוני

HS בהבנת הסיפור שיתמכו

HS חדשות שיתמכו  
 מהסיפורבהבנת מלי

 ברמת מלה קריאה�מעקב אחר הטכסט

במודעות פונולו גית תמיכה 

לא כולל   משחקי
 בתו! ה סיפור עצמו




של וש ה  מודי

. קולות/מוסיקה/אנימציות/קרא את הסיפור טכסט. א

.בהתא
 לקריאת הקריי�) ברמת מלה(הטכסט מואר 

הסבר למלי
 +  קריאת הסיפור �קרא ע
 מילו�.  ב
. קשות

: נקודות חמות +  קריאת הסיפור �קרא ושחק. ג

.שיח בי� הדמויות התומ!  בהבנת הסיפור) 1(

� חלוקה של מלי
 ברמת הברה ותת�פונו לוגית. מ) 2(
.הברה

 
 אי� �להבדיל מספרי
 אלקטרוניי
 מסחריי
.משחקי
 במהל! הסיפור



קרא ושחק : מוד



 מילו�מוד



 
הספר האלקטרוני החינוכי�ממצאי

הש יפור .  א החינוכי  שיפר ה אוצר המ ילי
 ו מוד עות פונולוג ית "הקר יאה בס        

Shamir )( הי ה בלמיד ה  עצמאית   ובזו גות   &  Korat, 2006, in press.

א החינוכי  תרמ ה להבנ ת  הסיפור בדומ ה לילדי
 שה אזינ ו "     הקריאה בס

זה קרה   אצל ילדי
 ממיצב נ מו! ומ מיצב  .  לספר המודפס מפי ה מבוג ר 

.  בינו נ י

�      ילדי
 משתי  קבוצות  ה מיצב ומ ש תי  קבוצות  הה תע רבות למדו את מ שמעו ת

Korat(של מלי
 חדשות בש יעור  דומה   & Shamir, 2007.(

     




בהרצאתנו  היו 
 יוצגו שני מחקרי

 �EBהשפעת הקריאה החוזרת ב:        מח קר ראשו�
והשפעת קבוצת הגיל של הילד על התקדמותו 

. האוריינית בעקבות הפעילות בספר

הפעלת התוכנה והפעילות המשותפת  :          מחקר שני 

 
והקשר שלה
 לקידו
 ) תהלי!(של זוגות ילדי

).תוצר(ניצני אוריינות 



 והשפעת קב וצת �EBהשפעת  ה קריאה החו זרת ב מה י  �1מחקר 

? הגיל  של הי לד על התקדמותו בעקבות הפעילות בספר

 ילדי ג� חובה 106  � ו  ח"ט ילדי ג� 108השתתפו  

.מקבוצת מיצב נמו!

:הילדי
 מוינו אקראית לאחת משלוש הקבוצות

EB שלוש פעמי
 ב �קריאה .  א

EB חמש פעמי
 ב �קריאה . ב

.ביקורת. ג

, פירושי מלי
: הילדי
 אובחנו לפני ואחרי הניסוי


.הבנת הסיפור, מודעות פונולוגית, קריאת מלי



כלי�
•
מיל י
 מתו!   12הילדי
 התבקשו ל פרש � פירושי מיל י

. הספר האל קטרוני

•
 מלי
 שכיחות 10 הילדי
 התבקשו ל קרוא �קריאת מלי 
. בטכסט הסיפור

 מילי
 תחי לה  12 הילדי
 התבקשו לחלק �מודעות פונולוגית •
). הברה�תת(כ לצירופי
 "להברות ואח

 שאלות הבנ ה 7הילדי
 התבקשו לענות על  � הספורהבנת •
ארבע ברמת מי דע אינפורמטיבי ושתיי
 ; הקשורות לסיפור

. ברמת היסק



תוצאות

,  ביקורת>  פעמי
 3קריאה  : פירושי מלי 

. פעמי
3מקריאה  >  פעמי
  5קריאת הס פר 

ביקורת>   פעמי
 5קריאה :  מודעות פונולוגית


ביקורת>   פעמי
 5קרי אה :       קריאת מלי 

.   כל הקבוצות הראו רמה טובה של הבנה�הבנת הסיפ ור

.  קריאות5 � קריאות ל3לא היה  הבדל בי� 

לא נ מצאו הבדלי
 מובהקי
 :   לעומת חובהח"טילדי 

. בהתקדמות הילדי
 בשתי קבוצות הגיל בכל המדדי



מסקנות 

ספרי
 אלקטרוניי
 חינוכיי
 עשויי
 לתמו! באוריינות הילד 

.חובה�החל מ ג�  טרו

ספרי
 אלקטרוניי
 עשויי
 לתמו!

 באוריינות הילד הצעיר בקבוצת המיצב 


. הנמו! בכמה היבטי

חמש  פעילויות קריאה  בספר האלקטרוני

. מאפ שרות תמיכה טובה יותר  מא שר שלוש פ עילויות



הפעלת התוכנה והפעילות המשותפת של זוגות  : �2מחקר 

 
והקשר שלה
 לקידו
 ניצני אוריינות  ) תהלי!(ילדי

)תוצר(
: מחקרי � קוד מי�

)Lewin, 1998( לעבוד במחשב בזוגות ילדי ג� נוהגי�•

: למשל(הילדי� בעקבות פעילות בזוגות ע� ספרי� אלקטרוני�  בהישגימחקרי� רבי� התמקדו •

Lewin, 2000; Shamir & Korat, 2007; Underwood& Underwood, 1998; Wood 

et al, 2005).(

 ע� ספר אלקטרוני נמצאה כמקדמת אוריינות הילד במידה דומהפעילות בזוגות•

 )    Shamir & Korat, 2007 (לפעילות אינדיבידואלית.

 במודל של הנחיי ת עמיתי� נמצאה קדמה את אוריינות המנח ה וה מונחה  פעילות משותפת•

Shamir & Korat, in press)( 

יש צור! במחקר שיתמקד ה� בתהלי! וה� בתוצר


צור! במחקר שיתמקד בפעילות בזוגות של ילדי
 צעירי
 



שאלות המחקר 

הא� הפעילות של ילדי ג� בספר האלקטרוני  •
?אוריינות�החינוכי מקדמת את  ניצני  

באלו תחומי � של ניצני  אוריינות  תחול , א� כ�•
התקדמות אצל הילדי� בעקבות הפעילות  ע�  

?הספר האלקטרוני

מה מאפיי � את  תהלי  הפעילות ע� הספר •
?האלקטרוני בשעת עבודה בזוגות 

מה הקשר בי� תהלי  העבודה לבי� השיפור בניצני  •
?אוריינות  הילדי�



נבדקי� ומער  המחקר 
חובה ממיצב נמו! שחולקו אקראית �  ילדי ג�96השתתפו   •

 זוגות ילדי
 שעבדו ע
 �קבוצת ניסוי ) א: (לשתי קבוצות

)N=48(קבוצת ביקורת ) ב(ו) N=48(הספר האלקטרוני 

החלוקה לזוגות הייתה אקראית•

ההת ערבות . EBקבוצת הניסוי קראה שלוש פעמי
 ב . א•

. צולמה במצלמת וידאו

.קבוצת הביקורת קבלה את תוכנית הג� הרגילה .   ב

בפירושי מלי
 :   כל הילדי
 אובחנו לפני ואחרי הניסוי

ילדי הניסוי בלבד  נבדקו אחרי . ומודעות פונולוגית

.ההתערבות בהבנת הסיפור



מדידת  התהלי 

הפעלת מילו�•

הפעלת מודעות פונולוגית•

הפעלת תמונות •

,  הקשבה הדדית, רלבנטיות השיח: פעילות משותפת•

) 5"1  ( ודומינטיו תיוזמה 

) p.95 (-< .01)p.85(01. >שופטיתמהימנות בי� 

 



)כללי(שיפור בניצני אוריינות 
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ניס וי 
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שיפור בפירושי מילי�
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)באחוזי
(הפעלת נ קודות חמות 

49.0

42.2

7.8

מודעות פ ונולוגי תתמונות מילו ן 
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קשר בי� הפ עלת נקודות חמות ושי פ ור בפירושי מילי

הפעלת מילון
(r=0.47*)

הפעלת ציורים
(r=-0.55*)

פיר ו שי  מי ל ים 

(0-12)

הפע לת נק ודות ח מ ות

הפע לת מ וד עות 

פונו לוגית 
(r=-0.52**)
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קשר בי� רמת השי תופיו ת ושיפור במודעות פונולוגית 

שי ח  ר לבנטי 
(r=0.44*)

יוזמ ה 
(r=0.45*)

מוד עות פ ונו לוגית 

) צי רוף ( 
(0-12)

הקשב ה ו ש יתוף  פ ע ולה 
(r=0.43*)



  מס קנות

ספרי
 אלקטרוניי
 עשויי
 לתמו! באוריינות הילד הצעיר •
. בקבוצת המיצב הנמו!

.   ע
 תמונות ומילו� ופחות מHSהילדי
 מפ עילי
 יותר •
פונולוגית

• 
קיי
 קשר  חיובי בי� הפעלת המ יל ו� וקידו
 אוצר המילי
. של הילד

הפעלות אח רות לא תורמות וא4 עשויות לפגו
 בשיפור ניצני •
.אוריינות הילד

• 
קיי
 קשר  בי� מידת השיתופיות  של הילדי
 וקידו
).פונולוגית צירו4. מ( הישגי ה
 במיוחד במטלות קשות 



סיכו
 כללי ומסקנות
א ל ק ידו
 אוריינות " אנו זקו קי
 לתוכנות חינוכיות של ס�    

.הילד
  תומ! באוריינות הילד ה צעיר ה� בהיבטי
 של א "הס �    

מודעות , הבנת הנש מע, מלי
 חדשות(הש פה הדבורה 
ניצני קריאת (וה� בהיבטי
 של הש פ ה הכתובה ) פונולוגית


).מלי
א כבר בגיל ארבע עשויה לתרו
 לקידו
 " ס� קריאה ב�     

.אוריינות הילד
א עשויה לתרו
 לקידו
 אוריינות הילד " קריאה בס�     

.ממיצב נמו! 
הפ עלת המילו� .  ילדי
 נמשכו במיוחד להפעלת  המילו��     

. נמצאה קשו רה לקידו
 אוצר המילי 
 של הילד
     �       
 מידת השיתו פיות  של הילדי
 נמצאה קשו רה לקידו

).פונולוגית צירו4. מ( אורייני במיוחד במטלות קשות 





תוד ה על ה הק שב ה
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