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 TINYTAPקישורים למשחקי טייני טאפ   

 

בתחומי שפה שונים  )נכון     TINYTAPמצ"ב קישורים למשחקי טייני טאפ  

 ( ולשימושכם חינם. 20.3.2020ל

(  או שניתן לשחק בהם  ד או אנדרואי IOSניתן להוריד את האפליקציה לטאבלט )

 במחשב באמצעות  עכבר. 

 

 מודעות פונולוגית וקריאה   – )יש משחקים מתאימים לגן חובה(  כתה א 

לוגית: איזו תמונה מתחילה  ו"צליל, מילה, סיפור" מודעות פונ  1ספר   •

  ? בצליל

   לוגית ו" צליל, מילה, סיפור" קוראים, כותבים ומודעות פונ  1ספר   •

   "צליל, מילה, סיפור" מה המילה? צירוף שמיעתי   1ספר   •

" צליל, מילה, סיפור" מודעות פונולוגית: השוואה בין צלילים    1ספר   •

      בתחילת המילה

" צליל, מילה, סיפור" מודעות פונולוגית : השוואה בין צלילים בסוף    1ספר   •

        המילה

מילה, סיפור" קריאת מילים של הברה עם שינוי אחד בין   ,"צליל   2ספר   •

  מילים

   ? בהתחלה" צליל, מילה, סיפור"  איזה צליל יש   2ספר   •

  ד -זוגות מינימליים ת  -סיפור" אבחנה שמיעתית  " צליל, מילה,   2ספר   •

 עם "ה" הידיעה ו"ב" בכל"מ    1 קריאת מילים הברה אחת  2ספר   •

 עם "ה" הידיעה ו"ב" בכל"מ   2 קריאת מילים הברה אחת •

 מודעות פונולוגית : צלילים פוצצים עם גרפמות •

  מודעות פונולוגית: גילוי הגרפמה בתחילת המילה •

  מודעות פונולוגית: סוף מילה סביב קבוצות סמנטיות •

  טליה מנחם -מה שומעים בסוף?   - מודעות פונולוגית  •

  מודעות פונולוגית השוואה : צלילים פוצצים קוליים ובלתי קוליים •

   שני חלקים במילה -  CVCצירוף שמיעתי  •
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   יחידות 3-2 - צירוף שמיעתי מילים דומות   •

   מילים עם שלוש יחידות  - צירוף שמיעתי  •

   קמץ או חולם ? )הצלילים ולא השמות (  - איזה ניקוד שומעים  •

 לא השמות( וקמץ, חולם חיריק? )הצלילים    - איזה ניקוד שומעים  •

  חולם, שורוק? )הצלילים ולא השמות(  - איזה ניקוד שומעים  •

  חיריק ,סגול? )הצלילים ולא השמות( - איזה ניקוד שומעים  •

  כל הניקוד )הצלילים ולא השמות( - איזה ניקוד שומעים  •

  איזה ניקוד שומעים? מילים עם רק שינוי אחד ביניהם )לקוראים ( •

 הברות ומשפטים קצרים  2מילות תואר, צבעים והפכים וקריאת מילים  •

גילוי הגרפמה פ או ף? )הצליל הדגוש ולא    -מה אתם שומעים במילה  •

  דגוש(

  ?מה אתם שומאים במילה שין ׁש)ימין( או שין ׂש )שמאל(  •

  ג -אבחנה שמיעתית : זוגות מינמליים ק •

    ג : כתיבה- ק , זוגות מינמליים אבחנה שמעיתית  •

    ד -זוגות מינמליים : ת •

 

 קריאה רמות שונות  

 " עוד קריאה המקראה "לסיפורים מנוסף תרגול  •

  התאמת כותרת לתמונה •

  קריאה והבנה של משפטים קצרים  •

 , קריאת משפטים   פעלים - 1מילים נרדפות   •

 , קריאת משפטים  פעלים -  2מילים נרדפות  •

  ?מילים : מה יוצא דופן  4קריאת  •

 מילוי הוראות   , זיכרון עבודה ,קשב – מהגן לבית ספר 

    תיאור, קשב ומילוי הוראות •

 קשב, זיכרון עבודה ומילוי הוראות סביב צורות  •

 קשב וזיכרון עבודה סביב קבוצות סמנטיות  •

  קשב ובחירת תשובה נכונהמי אני?   •

  מילוי הוראות  2קשב וזיכרון עבודה  •
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 סינטקס 

  הקשבה ותרגול של משפטי שעבוד  •

 מורפולוגיה  

  מורפולוגיה : קשרים בין פעלים ושם עצם •

 2מורפולוגיה: קשר בין פעלים ושם עצם  •

  בסיומות אי / אית -בעלי מקצוע  •

  , קריאה, שאלות וכתיבה1מורפולוגיים חוקים •

  , קריאה, שאלות וכתיבה  2חוקים מורפולוגיים •

 פועל 

  פעלים: בניין קל , זכר ונקבה •

  פעלים מדויקיםהבנת  •

  פעלים מדויקים עם אנימציה •

 

 מושגים 

 אחרון  -  אחרי , ראשון-מושגים: לפני  •

 בתוך  - הבנה ושימוש במושגים : על  •

  אחרון, אחרי, אחר כך -ראשון  •

 הבנת הוראות  

         הבנת הוראות סביב בעלי חיים •

  2הבנת הוראות סביב בעלי חיים  •

 מיומיות: הבנת שאלות ופעלים סצינות יו •

 שאלות 

        ?הבנת שאלות : מי? מה  •

  הקשבה לסיפור עם שאלות •

 אבסורדים 

 אבסורדים : מה לא מתאים  •

  מה מצחיק ומה לא מצחיק •

 אוצר מילים  

 בגדים  -חורף וקיץ  •

  רגשות: הכרת רגשות המתאימים למצבים  •
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 , קריאת משפטים   פעלים - 1מילים נרדפות   •

 , קריאת משפטים  פעלים -  2 מילים נרדפות •

  פתגמים נפוצים כולל קריאה •

 הברות ומשפטים קצרים  2מילות תואר, צבעים והפכים וקריאת מילים  •

 

 הבעה ואוצר מילים  

  קבוצות סמנטיות עם כרטיסי ניווט כדי לכוון הבעה מאורגנת וברורה •

 חשיבה 

 אנלוגיות : תמונות. בחירה ממחסן תמונות  •

  אנלוגיות : קריאת מילים ובחירה ממחסן מילים •

  : קריאת מילים וכתיבת התשובה2אנלוגיות  •

  ?מילים : מה יוצא דופן  4קריאת  •

 אנגלית

    מוכרות בעברית וות  מלמידת הצלילים באנגלית לפי מילים דו •

 ( - s spaghettiלדוגמה ספגטי )                

 מספרים  

  5מספרים עד  -תבניות ליי  •

 הכרת התבנית ומספר המתאים -  5מספרים עד  •

 מספר ותבנית ליי  -  5מספרים עד  •

  התאמת המספר לתבנית המתאימה -  5מספרים עד  •

 

 חגים 

 ארבעה הבנים, עונות השנה וסימני החג  - סדוקו פשוט לפסח 
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