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 _________________________ תאריך: _____________________               שם מטפל:          ____________________שם התלמיד:      

 ______________________________________________________מיקום ההתנסות: 

 אחר  עכבר/ מצביע  מיקוד מבט  סריקה עם שני מתגים  סריקה עם מתג אחד  אמצעי נגישות:     מגע

 

 רשום/ רשמי את הפעילויות בהן התלמיד התנסה ואת מאפייני השימוש:

 

מערכת להוסיף ל
 התת"ח?

האם ניתנה  בחירה ספונטנית?
 הכוונה מילולית?

האם ניתנה 
 הכוונה פיזית?

 סדרת פעילויות פעילות מילה או מבע האם הודגם?

 ראשונות מילים ברכות שלום     

 ביי     

 הלך     

 כן/ לא אוהב     

 כן     

 לא     

 הוראות לך     

 בוא     

 תעזרי לי     

 לשחק לשחק ביחד     

 עוד     

 מספיק     

 1אנשים  אני     

  אתה     

  חבר     

 2אנשים  אמיגו     

  אמא     

  אבא     
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להוסיף למערכת 
 התת"ח?

האם ניתנה  בחירה ספונטנית?
 הכוונה מילולית?

האם ניתנה 
 הכוונה פיזית?

 סדרת פעילויות פעילות מבעמילה או  האם הודגם?

 עוד מילים משחקים בועות סבון     

 ספר     

 מוסיקה     

 כדור     

 מקומות בית     

 בית ספר     

 עבודה     

 גן שעשועים     

 לדבר על דברים שלי     

 רוצה     

 יש לי     

 את זה     

 מה זה     

 פעולות קורא     

 שותה     

 אוכל     

 מנגן     

 מסתכל     

 עובד     

 פעולות עם הגוף יושב     

 עומד     

 רוקד     

 קופץ     

 שר     

 ישן     

 בקשות תביא     

 תשים     

 תפתח     

 תסגור     
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להוסיף למערכת 
 התת"ח?

האם ניתנה  ספונטנית?בחירה 
 הכוונה מילולית?

האם ניתנה 
 הכוונה פיזית?

 סדרת פעילויות פעילות מילה או מבע האם הודגם?

 מילים מתארות מילות תואר מהר     

 לאט     

 גדול     

 קטן     

 חזק, רועש     

 חלש, בשקט     

 צבעים שחור     

 ירוק     

 כחול     

 כתום     

 ורוד     

 סגול     

 דיעה טוב      

 רע     

 שונה     

 אותו דבר     

 רגשות שמח     

 מופתע     

 עצוב     

 מבולבל     

 מיקום בתוך     

 מחוץ     

 על     

 למעלה     

 למטה     
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להוסיף 
למערכת 
 התת"ח?

בחירה 
 ספונטנית?

האם ניתנה 
הכוונה 

 מילולית?

האם ניתנה 
הכוונה 
 פיזית?

מילה  מילה שניה מילה או מבע האם הודגם?
 ראשונה

 סדרת פעילויות פעילות

 

 שתי מילים פגישה ופרידה שלום אמא      

 אבא      

 להתראות אמא      

 אבא      

 

 חיות כלב גדול      

 קטן      

 חתול גדול      

 קטן      

 דג גדול      

 קטן      

 

 משחקים רוצה כדור      

 בועות סבון      

 ספר      

 מוסיקה      

 

 אוכל אוכל לחם      

 עוגיה      

 גבינה צהובה      

 מעדן      

 אוהב לחם      

 עוגיה      

 גבינה צהובה      

 מעדן      
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להוסיף 
למערכת 
 התת"ח?

בחירה 
 ספונטנית?

האם ניתנה 
הכוונה 

 מילולית?

האם ניתנה 
הכוונה 
 פיזית?

מילה  מילה שניה מילה או מבע האם הודגם?
 ראשונה

 סדרת פעילויות פעילות

 

 שתי מילים משקאות שותה מים      

 מיץ      

 חלב      

 תה      

 אוהב מים      

 מיץ      

 חלב      

 תה      

 

 כלי תחבורה מכונית נוסעת מהר      

 נוסעת לאט      

 אופניים נוסעים מהר      

 נוסעים לאט      

 סירה שטה מהר      

 שטה לאט      

 רכבת נוסעת מהר      

 נוסעת לאט      

 

 כדור אדום      
 

 צבעים

 כחול      

 ירוק      

 כתום      

 ספר אדום      
 כחול       

 ירוק      

 כתום      
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להוסיף 
למערכת 
 התת"ח?

בחירה 
 ספונטנית?

האם ניתנה 
הכוונה 

 מילולית?

האם ניתנה 
הכוונה 
 פיזית?

מילה  מילה שניה מילה או מבע האם הודגם?
 ראשונה

 סדרת פעילויות פעילות

 

 שתי מילים פעולות אמיגו שר      

 רוקד      

 קופץ      

 עוזר      

 אתה שר      

 רוקד      

 קופץ      

 עוזר      

 

 תורות התור שלי      

 שלך      

 של אמא      

 של אבא      

 

 רוצה/ לא רוצה רוצה ללכת      

 להפסיק      

 את זה      

 עוד      

 לא רוצה ללכת      

 להפסיק      

 את זה      

 עוד      

 שלי כדור שלי      

 בועות סבון שלי      

 ספר שלי      

 מוסיקה שלי      
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להוסיף 
למערכת 
 התת"ח?

בחירה 
 ספונטנית?

האם ניתנה 
הכוונה 

 מילולית?

האם ניתנה 
הכוונה 
 פיזית?

מילה  מילה שניה מילה או מבע האם הודגם?
 ראשונה

 סדרת פעילויות פעילות

 

 שתי מילים בתוך ומחוץ בתוך הקופסא      

 הבית      

 מחוץ לקופסא      

 לבית      
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להוסיף למערכת 
 התת"ח?

האם ניתנה  בחירה ספונטנית?
 הכוונה מילולית?

האם ניתנה 
 הכוונה פיזית?

 סדרת פעילויות פעילות מילה או מבע האם הודגם?

 בשביל הכיף 1תנועות בגוף  תסובב את הראש     

תעשה פרצוף      
 מצחיק

 תזיז את הרגליים     

 תמתח את הידיים     

 2תנועות בגוף  תהיה יותר גדול     

 תהיה צפרדע     

 תזיז את הטוסיק     

 תמחא כפיים     

תקפוץ לתוך      
 הקופסא

 קופסאות

תקפוץ על      
 הקופסא

 תבעט בקופסא     

תקםוץ מעל      
 הקופסא

תכופף את      
 המפתח

 חפצים

 תשבור את העציץ     

 חביתהתטגן      

תזרוק את הכדור      
 לסל

 פעילויות תשחק באייפד     

תעשה תרגילים      
 בחשבון

 תצייר ציור     

תשתמש במערכת      
 מיקוד המבט

 


