
מוכנות לכיתה א‘

כמה מרגש להיכנס 
בשערי בית הספר
ולעלות לכיתה א',

שלב זה משמעותי מאוד בהתפתחות,
על מנת ששלב זה - המעבר

מהגן לבית הספר
יעבור על הצד הטוב ביותר

והתלמיד מגיע מוכן לכתה א‘,
עם כל המיומנויות הנדרשות

הכנו בעבורכם את תוכנית ’מאלפים‘
על מנת להקל את המעבר מהגן לבית הספר

ולמנוע קשיים רגשיים ולמודיים 
העלולים לצוף בתחילת כיתה א‘.

כל הזכיות שמורות
 רות אילוז

להזמנות: 0504127259 



מוכנות לכיתה א‘

מחזיק 
לקלמר

מדבקה
לשקית

מדבקה
לקלמר

הזמנה

התוכנית מורכבת מ-4 מפגשים 
שנבדק ע"י צוות מורות מקצועיות בתחום
ויעובר בצורה חוויתית מגוונת ומאתגרת

חדש!!!!!
ניתן לרכוש משחקים בנפרד

מפגש ראשון: בית ספר מהו? מי אני ומה שמי?

מפגש שני: מודעות פונולוגית.

מפגש שלישי: עולם חשבוני.

מפגש רביעי: בשלות רגשית.

תוכנית מוכנות לא‘

אמהות יקרות!
ביתך המתוקה מסיימת גן חובה

וכבר עולה לכיתה א‘
בית ספרנו

פותח בתוכנית מוכנות לכיתה א‘
על מנת להקל את המעבר מהגן לבית הספר

ולמנוע קשיים רגשיים ולמודיים 
העלולים לצוף בתחילת כיתה א‘.

ביתך, בוגרת גן חובה, מוזמנת לתוכנית מוכנות 
שיועבר ע“י צוות מורות מקצועי בצורה חוויתית 

מגוונת ומאתגרת

מפגש ראשון: בית ספר מהו? מי אני ומה שמי?

מפגש שני: מודעות פונולוגית.

מפגש שלישי: עולם חשבוני.

מפגש רביעי: בשלות רגשית.

בתוכנית:

מצפות לבואכן 

תוכנית מוכנות לא‘

ְלָמר ִנְמָצִאים ַקּ ִתיָבה ַבּ ֵלי ַהְכּ ל ְכּ ָכּ ֹמר ֶשׁ ִנְשׁ
י ָלנּו ֵהם ְמאוֹד ְנחּוִצים!  ִכּ

בס“ד
תוכנית מוכנות לא‘

ִלי ַהַקְלָמר ֶשׁ

ה א‘ ָתּ  מּוָכנוֹת ַלִכּ
ְ

 כל הזכויות שמורות
רות אילוז

0504127259



מוכנות לכיתה א‘

שרשרת /
 מדבקה לחולצה

מדבקה 
לפשקאלך

משחק חידות
 על מכשירי כתיבה

 כל הזכויות שמורות
רות אילוז

0504127259

מפגש ראשון: בית ספר מהו? מי אני ומה שמי?

תוכנית מוכנות לכתה א‘

ְלָמר ִנְמָצִאים ַקּ ִתיָבה ַבּ ֵלי ַהְכּ ל ְכּ ָכּ ֹמר ֶשׁ ִנְשׁ

י ָלנּו ֵהם ְמאוֹד ְנחּוִצים!  ִכּ

ִתיָבה: יר ַהְכּ א ַהְקִריִאי ִלי ֶאת ַהִחיָדה ַוֲאִני ַאְתִאים ֶאת ַמְכִשׁ ִאָמּ

בס"ד

ר. אילוז

ל ַקו,  ִרים ָאנּו ָכּ ְמַיְשּׁ

בּור,  ר ַקו ָשׁ ַקו ָיָשׁ

ַאְך ֹלא ַקו ָעקֹם.

ף  ף ְלַדּ ר ַדּ ְנַחֵבּ

א ֵיָעֵלם ַאף  ֹלּ ֶשׁ

דבקֶאָחד.

ָטִעיְת? ֹלא נוָֹרא! 

ל  ִחיׁש ַאֲעִלים ָכּ

ָגָגה. ְשׁ

ְזִהירּות  ֶהם ִבּ ִנְגזֹר ָבּ
ְיָקנּות. ּוְבַדּ

ָנחּוץ ֲאִני ְמאוֹד 

רוֹן  ִעָפּ ָלּ ֶשׁ ּכְ

ר ַהֹחד. ָבּ ִנְשׁ

במפגש זה נכיר את סביבת בית הספר
נכיר אחת את השניה,

נספר סיפור על חשיבות מכשרי הכתיבה 
כמובן מצורף מערך + תמונות מלוות את השיעור

ה א‘ ָתּ  מּוָכנוֹת ַלִכּ
ְ

2.5 שקל



תוכנית מוכנות לכתה א‘

בס"ד

מחלקים את לוחות הלוטו למשתתפים, 
את הכרטיסים מניחים הפוך במרכז. 

כל משתתף מרים כרטיס בתורו מראה לשאר המשתתפים 
וחושב האם הצליל הפותח של התמונה שברכטיסים 

מתאים לאות שבלוח האישי שלו אם כן הוא מניח בלוח, 
אם לא הכרטיס חוזר לתחתית הערמה. 

המנצח - המשתתף הראשון שהשלים את הלוח שלו.

משחק לוטו צליל פותח
משחק זה מבסס מיומנות חשובה מאוד

 לקראת כיתה א‘ - מודעות פונולוגית, הכרת צליל פותח

הוראות מישחק:
מספר משתתפים: 2-4

המשחק מכיל: 4 לוחות
                         24 קלפים

מוכנות לכיתה א‘

שרשרת /
 מדבקה לחולצה

מדבקה 
לחטיף שוקולד

כיף כף

משחק לוטו
צליל פותח

הוראות
משחק

 כל הזכויות שמורות
רות אילוז

0504127259

מפגש שני: מודעות פונולוגית.

במפגש זה נעבוד על צליל פותח
נתאים תמונות.. נרכיב אותיות

כמובן מצורף מערך + משחקי שעור מרתקים.

ּב

ר. אילוז

תוכנית מוכנות לכתה א‘

ּב

ר. אילוז

תוכנית מוכנות לכתה א‘ ּב

ר. אילוז

תוכנית מוכנות לכתה א‘

ּב

ר. אילוז

תוכנית מוכנות לכתה א‘

ּב

ר. אילוז

תוכנית מוכנות לכתה א‘

מ

ר. אילוז

ּבתוכנית מוכנות לכתה א‘

ר. אילוז

תוכנית מוכנות לכתה א‘

ּב

ר. אילוז

תוכנית מוכנות לכתה א‘
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יף  בית הספר ִלי ֵכּ ְבּ
ה א' ֲהָכנוׁׁׂת ְלִכָתּ ַבּ
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6 שקל



מוכנות לכיתה א‘

שרשרת /
 מדבקה לחולצה

תרגילים
המלווים את השיעור

מדבקה 
לחטיף שוקולד

'מטבע'

משחק חשבוני
רצף מספרים
56 קלפים

הוראות
משחק

 כל הזכויות שמורות
רות אילוז

0504127259

מפגש שלישי: עולם חשבוני.

במפגש זה נערוך מוכונות בחשבון
השיעור מלווה במשחקים חוויתים 

סדר עולה וסדר יורד, וכן תרגילים פשוטים 
המלווים יחד עם תמונות מספרות 

מצורף מערך השיעור

ֲחָנָיה חוִֹנים 6 ְמכוִֹנּיוֹת, ַבּ
 2 ְמכוִֹנּיוֹת ָנְסעּו,

ֲארּו? ה ְמכוִֹנּיוֹת ִנְשׁ ָמּ ַכּ

ה ִשֲׂחקּו 5 ְיָלִדים,  ָנּ ִגּ ַבּ
יעּו עוֹד 3 ְיָלִדים,  ְך ִהִגּ ַאַחר ָכּ
ִגיָנּה? ה ְיָלִדים ְמַשֲׂחִקים ְבּ ָמּ ַכּ

88 8
3 4 65

5 876 9

6 6 66

תוכנית מוכנות לכתה א‘

1. מניחים את כל הקלפים על השולחן כשהמספרים כלפי מטה.

2. כל משתתף לוקח 10 קלפים.

3. המשתתפים מסדרים את הקלפים בסדרות במידת האפשר: 
סדרת קבוצה= 3 או 4 קלפים בעלי ערך זהה אך בצבעים שונים 

לדוגמא: 7 אדום, 7 כחול, 7 ירוק, 7 ורוד.
סדרת רצף= 3 או 4 מספרים עוקבים מצבע זהה, 

לדוגמא: 3,4,5,6 אדום.
משתתף שלא יכול לבצע הורדה, לוקח קלף מהקופה.

4. במשחק כרטיס גו‘קר אחד     . ניתן להוריד גו‘קר במקום כל מספר 
ללא הבדל צבע.

המנצח - משתתף שמצליח להוריד את כל הקלפים ומכריז: "נצחתי".

משחק - עולם חשבוני

הוראות משחק:

10 31
2

5
46 78

9
0

6 שקל



מוכנות לכיתה א‘

שרשרת /
 מדבקה לחולצה

ספרון 24 דף
8 שאלות ותשובות

שיעניק רוגע שלווה ובטחון 
לעולה לכיתה א'

 כל הזכויות שמורות
רות אילוז

0504127259

מפגש רביעי: בשלות רגשית.

מתנה מיוחדת
למפגש ראשון 

במפגש זה נעבוד על חששות 
הילדה העולה לכיתה א'

שאלות ופתרונות המלוות בתמונות

6 שקל


