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 תקציר
 למידת מילים חדשותכמקדם  מילון עםי ספר אלקטרונשל  ויעילות בחנו אתבמחקר הנוכחי 

האם לבחון  המטרה הראשונה היתה .כיתה א'ילדי חובה ו-גןילדי  בקרבסיפור ההבנת וכתומך ב

תוך התייחסות סיפור הבנת הותתרום ל ,למידת מילים תקדם מילוןעם  פעילות בספר אלקטרוני

ל מילות המילון האלקטרוני כמה חזרות ע ,המטרה השנייה היתה לבדוק לרמות שונות של למידה.

המטרה השלישית  .הבנת סיפורבומילים הדרושות )שלוש או שש( על מנת להשיג שיפור בלמידת 

ללא ותמיכה מילונית  עם -בשני מצבים מילים הבלמידת הילדים היתה לבחון את מידת התקדמות 

כל המטרות ל ייחסבהת ילדי גן לעומת ילדי כיתה א'בין  המטרה הרביעית היתה להשוות. תמיכה

ו עד כה בין שתי קבוצות לא נבחנ זה. המטרות לעיל מחקרהחידוש ב השוואה זו מבטאת את. לעיל

יה בשנה הראשונה ללמידה שנההאחת לפני למידה פורמאלית של קרוא וכתוב ו ;גילאים אלה

  פורמאלית של קרוא וכתוב.

כל  כלכלי נמוך.-, ממיצב חברתיא' ילדי כתה 77-חובה ו-ילדי גן 78 ;ילדים 155במחקר השתתפו 

. ילדי קבוצות הניסוי קראו בספר אלקטרוני ניסוי וביקורת - קבוצת גיל חולקה לשתי קבוצות

פירוש המילים הקשות בספר. לאחר  סיפק להם )באופן אוטומאטי( אתקריין  כלומר ,כולל מילוןה

)יחד  פעמים נוספותשתי ר הסבזין לאולה ,יההתבקשו ללחוץ עלהילדים  ,מילהההסבר ל האזנה

המילה פירוש ל האזינומכאן הילדים בקבוצת הניסוי  נערכו שני מיפגשים מסוג זה, שלוש פעמים(.

הפקת ובמילים הפירוש ברצפטיבית, הבנה באבחונים נבדקה למידת מילות המילון בה .שש פעמים

ילדי קבוצת  .זר מהסיפורמידע הנגומידע גלוי שבחן  ,שאלוןנבדקה באמצעות  סיפורהמילים. הבנת 

 .הביקורת קיבלו את תכנית הלימודים הרגילה בגן ובבית הספר

להבדיל המילון בספר האלקטרוני. החזרה על מילות  בחינת יעילות זה הוא מרכזי במחקרהחידוש ה

שפורשו על ידי  ,החזרתיות היתה על המילים Korat, 2010)  ראה לדוגמא) קודמים ממחקרים

פני ל ;זמן נקודות בשלוש נבחנה הילדים התקדמות מידת ,בנוסף .ל הטקסט כולוולא ע ,המילון

 תכנית ההתערבות, לאחר הקריאה הראשונה ולאחר הקריאה השנייה של קבוצת הניסוי.

 קבוצת ילדי מאשר יותר המילים בלמידת יתקדמו( 'א ובכיתה בגן) הניסוי קבוצת ילדיש שערנו )א(

 שש של חוזרת פעילותש( ב) הגן ילדי של מזו גדולה תהיה' א תהכי ילדי התקדמותוש, הביקורת

 של חוזרת מפעילות יותר המילים בלמידת הניסוי קבוצות ילדי את תקדם המילון מילות עם פעמים

 הפקת, מילים פירוש, רצפטיבית הבנה) השונות ברמות חדשותה מיליםה למידתש (ג) פעמים שלוש

  .זו תמיכה תקבלנה שלא מיליםל השוואהב יותר גדולה יהתה מהמילון תמיכה תקבלנהש( מילים
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ירוש פ במתן התקדמו'( א ובכיתה בגן) הניסוי קבוצת ילדי כמשוערש ,ממצאי המחקר מראים

אולם, בניגוד  .יותר מאשר קבוצת ביקורת גלוי בסיפורהמידע ובהבנת המילים, ההפקת במילים, ל

ואילו מידת הפקת מילים, במילים והפירוש ' בילדי הגן התקדמו יותר מילדי כיתה אלמשוער 

ילדי קבוצת הניסוי . ההתקדמות של שתי קבוצות הגיל בהבנה הרצפטיבית של המילים היתה דומה

שש חוזרת של  חשיפהבנוסף, מידע הגלוי בסיפור. הבנת הא'( התקדמו ב-בשתי קבוצות הגיל )גן ו

 שתי קבוצות הגיל את קידמהת הניסוי בקבוצו המיליון בהשוואה לשלוש פעמים למילותפעמים 

 ילדי הגן בהפקת המילים.ובהבנה רצפטיבית,  התקדמוילדי כיתה א'  .ביכולת לפרש את המילים

מילים לניתנה כאשר  ,חדשות מיליםלפרש באופן ממוקד לילדי הגן רק תמיכת המילון סייעה 

  .קיבלו תמיכה זאת בהשוואה למילים שלא ,תמיכה מהמילון

מראים שספר אלקטרוני עם תמיכה מילונית עשוי להיות יעיל במיוחד ללמידת  חקר זהממצאי מ

במידע  , וכן לתרום להבנת הסיפוריותר מילדי כיתה א'גן הילדי מילים חדשות ברמות שונות ל

ילדי )הבנה רצפטיבית(  של הבנת מילים במדדים הקלים .הגלוי בו גם לילדי גן וגם לילדי כיתה א' 

)פירוש מילים והפקת  קשים יותרלבמדדים הנחשבים אילו ו ,בדומה לילדי כיתה א' התקדמו הגן

  ילדי כיתה א'.זו של יותר מהתקדמותם היתה גדולה מילים( 

ילדים של  ממצאים אלה מצביעים על יתרונה של המולטימדיה שבטכנולוגיה בקידום הלמידה

מילון של קטרוני הכולל פונקציה מעבר לחשיבות הספר האל. גןהילדי  בקרבובמיוחד  צעירים

לגבי למידת מילים  חשיבות החשיפות החוזרותומעבר לכדרך יעילה להעשרת אוצר מילים, 

גם כשאין לפיו ילדים צעירים לומדים מילים חדשות המחקר מוסיף מידע חדש ברמות שונות, 

צעות וה ,יותפדגוגה יומגבלות המחקר, השלכות בדיון יועלוחזרה על הטקסט של הספר כולו. 

 .בתחום למחקרים נוספים


