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יישומי על פי סדר – רקע ורציונאל

על יישומי על פי סדר:
היישומים הוכנו ע"י קלינאיות התקשורת בבית הספר אוהל שרה .יישומים לימודיים אלו
נשענים על פלטפורמת הגריד וכוללים עבודה על היגוי ,כתיבה פונטית ,מודעות פונולוגית
וזיכרון שמיעתי.
יישום היגוי על פי סדר
פעמים רבות במקביל להקניית השימוש בתת"ח ,נעשית עבודה על שיפור מובנות הדיבור.
לצורך כך נבנה יישום שנקרא "היגוי על פי סדר" .היישום כולל עשרות לוחות שבנויים על פי
סדר פרוזודי וסגמנטלי:
סדר פרוזודי  -המילים מחולקות לפי מורכבות המילה ומבנה ההברה .מילים במבנה
חד הברתי ,דו הברתי ותלת הברתי ,כאשר כל מבנה מחולק לרמות שונות על פי רמות
של מבנה ההברה.
סדר סגמנטלי  -המילים מחולקות לפי עיצורים .בכל עיצור ניתן לבחור לוחות בהם
העיצור מופיע בתחילה ,באמצע או בסוף המילה.
יתרונו הגדול של היישום בכך שהוא מכיל כמות גדולה של מילים ,המחולקות לרמות ומוכנות
לעבודה הדרגתית על הגייה .המילים מוצגות בתמונות ומלוות בפידבק שמיעתי.
היישום יכול לסייע לקלינאי/ת המטפל/ת וכן למשתמש/ת ולמשפחתו לצורך אימונים בבית.
יישום כתיבה פונטית על פי סדר
יישום זה נבנה לצורך עבודה על מובנות דיבור תוך שימוש בכתיבה על פי שמיעה .היישום
מציג תמונות של מילים על פי סדר מורכבות עולה ,ועל המשתמש לנסות לכתוב את המילה
תוך כדי פירוק פונולוגי .היישום מאפשר להורים /מורים לעבוד עם הילד הן על מובנות
הדיבור והן על קשר אות-צליל באופן מדורג ונגיש .תוכנת הגריד מאפשרת חיזוק של שמיעת
המילה והצגת תמונה.
יישום זיכרון שמיעתי על פי סדר
יישום זה נבנה לצורך עבודה על יכולת זיכרון שמיעתי באופן מדורג .היישום מאפשר לעבוד על
הזיכרון באופן מוחשי וחוויתי .היישום נותן פידבק קולי וחזותי להצלחה

יישום ניקוד על פי סדר
ביישום זה המשתמש לומד לכתוב ולנקד מילים על פי סדר מדורג .סדר הניקוד נקבע על פי
שיטות לימוד קריאה מקובלות בהוראה מתקנת .השיטה מדורגת באופן הבא:
 .1קמץ פתח
 .2קמץ/פתח +שווא
 .3חיריק (+סימני ניקוד קודמים)
 .4חולם (+סימני ניקוד קודמים)
 .5סגול (+סימני ניקוד קודמים)
 .6שורוק (+סימני ניקוד קודמים)
המילים של כל רמה מוצגות בתמונות והמשתמש נדרש לכתוב את המילה ולנקד אותה.
במהלך כתיבת המילה מתקבל פידבק שמיעתי המסייע לדייק את הכתיבה.

היישומים ומדריך זה פותחו על ידי ,שבי צייגר ,נעמי בר און ותמר שטיגליץ.

