
 אילן-אוניברסיטת בר

 

 

  האלקטרוני בספר קריאה באמצעות חדשות מילים למידת

 מודפס ספר מתוך לילד אימהות לקריאת בהשוואה

 

 

 

 שקד נובק דור

 

 

 

 

 עבודה זו מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר מוסמך

 אילן-הספר  לחינוך של אוניברסיטת בר-בבית

 

 

 

 

 זתשע"                                                                    רמת גן                         

 



 קצירת

והורים  חדשות, מילים רכישת כולל ,שפה התפתחות תומכת לפעילות נחשבת לילד ספר קריאת

 לפרש ממעטים שהורים דווח, עדכניים במחקרים, זאת נוטים לייחס חשיבות לפעילות זאת. עם

מרחיבים את תוכן הסיפור הורים לעיתים ". טבעית בפעילות" לילד הקריאה בעת קשות מילים

הקשר בין תכיפות ואיכות  .מספקים פירוש קצר למילה הםרחוקות ולעיתים  ,בעת הקריאה

רב פירוש המילים בעת הקריאה לבין רמת אוצר המילים הכללית של הילד עדיין לא ברור. 

, וכמעט ואין מחקרים שכללו הדרכה מובנית להורים ,המחקרים בחנו קשר זה במחקרי התערבות

  שבחנו סוגיה זאת בפעילות טבעית.

במקביל להאזנה לקריאת ספר מודפס על ידי  ,כיום עם עליית כמות הספרים האלקטרוניים בשוק

 -ב שהתפרסמומחקרים  לספר האלקטרוני. "לקרוא" ולהאזין עצמאיתגם יכולים מבוגר, ילדי גן 

 משמעותית לקדם עשויים מילון, עם אלה ובמיוחד שספרים אלה, שנים האחרונות מראים 15

לאור האמור לעיל, שלוש שאלות מרכזיות מועלות . חדשות שמופיעות בסיפור מילים למידת

אצל הילד  חדשות מילים למידת תקדם מילון עם אלקטרוני בספר קריאה ( האם1) :במחקר זה

( האם תכיפות מתן פירוש 2) לילד ללא קבלת הדרכה מיוחדת? האם של" טבעית קריאה"מ יותר

המילים בעת קריאת האם לילד ב"פעילות טבעית", ואופן מתן הפירוש יימצאו קשורים ללמידת 

התחילית של הילד תהיה תרומה  הלשונית ( האם לרמתו3) -והמילים החדשות שבספר? 

מעבר לתמיכה של  ,עורה של תרומה זאתמה יהיה שיאם כן, בלמידת מילים, ו להתקדמותו

( 5-6חובה )בגילאי -ילדי גן 108 שתתפוה ? במחקרשבספר האלקטרוניהמבוגר או של התוכנה 

נבדקים בקבוצה(.  36קבוצות ) , שחולקו אקראית לשלושגבוה-בינוניממיצב חברתי כלכלי 

האלקטרוני  את הספרעצמאית  קראוכקבוצת ביקורת, והילדים  שימשהקבוצה הראשונה ה

בגרסה  ספרהאותו עצמאית  קראובקבוצה השנייה הילדים  .ללא מילון רציפה בקריאה

 קראוהאימהות  קבוצה השלישיתב כוללת מילון, המפרש מילים קשות בסיפור.ה האלקטרונית

. כל לקרוא, כפי שהן בדרך כלל עושות התבקשוהן  .בפורמט מודפס את ספר המטרה במחקרלילד 

 צולמהאת הספר ארבע פעמים. הקריאה הרביעית של האם לילד בספר המודפס  קראוהקבוצות 

ואופן  ,פירוש למילה הקשה בסיפורהלבדיקת תכיפות מתן  שימשובמצלמת וידאו, והתעתיקים 

הבנה הבנוסף . שלב הקדםנבדקה ב הילד שלהכללית  המילים אוצר רמת מתן הפירוש.

לפני ואחרי  נבדקורצפטיבית, פירוש המילים והפקת המילים של מילות המטרה במילון ה

 ההתערבות. 

 מילים למידת תקדם מילוןההאלקטרוני עם  בספרהעצמאית של הילד  שהקריאה( א) שיערנו

ית", וששני סוגי טבע קריאה" בפעילות מודפס ספר מתוך לילד האם קריאת ,מאשר יותר חדשות

התקדמות הילד ( ב)את הילד יותר מאשר קריאה בספר אלקטרוני ללא מילון  הקריאה יקדמו

אלה בספר, וכן לאופן  מילים בה האם תתווך בלמידת מילים חדשות תימצא קשורה לתכיפות

 בהקשר וכן הרחבת הפירוש מעבר להסבר המילוני )שימוש ,תכיפות גבוהה יותר. תיווך המילים

 שהרמה ככל( ג) יתרמו יותר ללמידת המילים החדשות שבסיפור קישור לניסיון אישי( או הסיפור

התרומה  .הספרים מקריאת יותר ייתרם הוא כך יותר, גבוהה תהיה הילד של התחילית הלשונית

מילון, אחריה מקריאת עם  ספר האלקטרונימהקריאה העצמאית של הילד בהגבוהה ביותר תהיה 

 בספר האלקטרוני ללא מילון. העצמאית של הילד , ולבסוף מהקריאה בספר המודפס האם לילד



 הייתה המילון עם האלקטרוני בספר הילד של העצמאית שהקריאההמחקר הראו,  ממצאי

, לקבוצה בהשוואה( בהן והשימוש המילים פירוש, רצפטיבית הבנה) המדדים בכל ביותר היעילה

 בספר עצמאית שקראה ,הביקורת ולקבוצת( טבעית קריאה) המודפס בספר האם עם שקראה

 הילדים את הקידמ המודפס הספר מתוך לילד האם קריאת, כן כמו. מילון ללא האלקטרוני

. הביקורת בקבוצת מאשר יותר במילים שימושהו המילים פירוש ברמת חדשות מילים בלמידת

 המילים של רצפטיבית הבנה שקידמה היחידה הייתה המילון עם האלקטרוני בספר הקריאה

 .החדשות

קשר בין תכיפות מתן פירושי מילים על ידי האם, ואופן מתן כמו כן, ממצאי  המחקר הראו שאין 

בין הרמה  . אולם, נמצא קשרהפירושים, לבין למידת מילים חדשות בשלושת המדדים התלויים

הלשונית התחילית של הילד לבין מידת השיפור בלמידת המילים בשני מקרים; )א( בכל קבוצות 

 מיליםה פירושיכך למידת  ככל שהרמה הלשונית התחילית של הילד הייתה גבוהה יותר, המחקר,

התקדמה יותר )ב( בקבוצה שקראה עם מילון, ככל שהרמה הלשונית התחילית של הילד הייתה 

גבוהה יותר, כך הילד התקדם יותר בהבנה הרצפטיבית של המילים. לסיכום, מחקר זה מראה 

אולם בקבוצה בה הילד קרא עצמאית עם  ,פיעו על למידת המיליםההתערבות הש ותקבוצששתי 

בדיון נתייחס להשלכות הפדגוגיות של ממצאי מחקר זה,  ביותר. הייתה הגדולהההתקדמות מילון 

השימוש בספר האלקטרוני עם מילון כדרך להעשיר את אוצר  לגבי קריאת הורים לילדים, ולגבי

  קר ונציע מחקרי המשך.המילים. כמו כן, נציג את מגבלות המח


