
 תפסו את 
רכבת השפות!

Hebreiska



קראו יחד 
השפה מתפתחת ככל שאנו מתקשרים עם אנשים אחרים. 

אפשרו לילדיכם להיות פעילים כשאתם קוראים ביחד 
ושימו לב למילותיהם, צליליהם ומחוותיהם. קראו בקצב 

המתאים לילדיכם, שימו לב מה מעניין אותם והמתינו 
לתגובתם, כך תהפוך הקריאה לשימושית ביותר לפיתוח 

 השפה.
 

בחירת ספרים
בחרו ספרים שילדיכם מוצאים בהם ריגוש ועניין ושמתאימים 
לרמת השפה שלהם. אם אתם מתקשים לבחור, תמיד תוכלו 

לשאול את הספרנ/ית. 
 אתם יכולים להשאיל ספרים מהספרייה ללא עלות כספית. 

קריאה והתבוננות בספרים עם ילדיכם יכולות להיות מהנות ונעימות 
כאחד - הן גם מגרות את כישורי הדיבור והשפה שלהם. 

כשאתם מקריאים ומדברים על אירועים בספר, אתם גם עוזרים 
לילדכם לפתח את כישורי הפנטזיה, הריכוז והתקשורת שלהם.

הפכו את הקריאה 
לנוחה 

נסו למצוא זמן לקרוא ולהסתכל יחד 
בספרים בכל יום באווירה רגועה. שבו 

יחד צמודים כך שיהיה לכם קשר עין 
ומגע, וודאו שלא מפריעים לכם. אינכם 
חייבים בהכרח לקרוא ספר מההתחלה 

ועד הסוף; דפדוף פשוט בין עמודי 
הספר ושילוב עדין של מילים המעניינות 

את ילדיכם הם דרך טובה לפיתוח 
השפה. 
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התבוננו בתמונות והתאימו להן 
מילים

לעתים קל יותר לתפוש את תשומת לבו של הילד אם 
תתארו אירועים ותמונות במילותיכם, תוך שימוש בקולות 

שונים, צלילים ומחוות. 
מצאו את הזמן להצביע ולשוחח על תמונות. 

הדבר עוזר לילדיכם לעקוב אחר הסיפור ומספק אף יותר 
 הזדמנויות ללמוד מילים חדשות. 

קראו, שירו וספרו בכל 
שפות ילדיכם 

מחקרים מוכיחים שלילדים קוראים יש 
אוצר מילים רחב יותר ושילדים קטנים 

יכולים ללמוד מספר שפות במקביל. 
אז קראו, שירו וספרו סיפורים בכל השפות 

של ילדיכם! הדבר יעזור לפיתוח השפה 
 של ילדיכם. 

ספרו את הסיפור יחד  
תנו לילדיכם הזדמנות להשתתף כשאתם קוראים יחדיו; לדוגמא, אפשרו להם 

להשלים מילים ומשפטים ולענות על שאלות. קחו את הזמן לאשר ולהרחיב אודות 
מה שילדיכם אומרים. בדרך זו, תיווכחו כיצד ילדיכם מפתחים את שפתם. לאחר 

שקראתם ספר מספר פעמים, ילדיכם יוכלו לספר את כל הסיפור כולו על בסיס מה 
שמתרחש בתמונות.

 Språktåget עלו על
ספרי ילדים עוזרים לכם לסייע לילדיכם לפתח כישורי 
שפה כמו הבנה, אוצר מילים, דקדוק והגייה. אם אתם 

מעוניינים בטיפים אודות ספרים מתאימים, שאלו 
!Språktåget בספרייה אודות רשימת הקריאה של

אתם יכולים להשאיל 
ספרים מהספרייה ללא 

עלות כספית. 
ברוכים הבאים! 
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Språktåget, רכבת השפות, מציעה ייעוץ וטיפים לגירוי הדיבור ופיתוח 
Språk-  השפה אצל ילדים להורים ואחרים, בעלי קירבה וקשר עם ילדים.
tåget עוצרת במספר תחנות בהן הילדים יכולים לפתח אזורים שונים של 

כישורי השפה שלהם. חלקם יצטרכו לעצור בתחנה מסוימת לזמן ארוך 
יותר, בעוד אחרים יוכלו לחלוף על פניהן יותר מהר. כל אחד יכול לנסוע ב- 

!Språktåget 

Språktåget )רכבת השפות( הינה שיתוף פעולה בין ספריות עירוניות, 
מרפאות ילדים וקלינאי תקשורת באזור שטוקהולם. טקסט זה נכתב עי 
קלינאיות התקשורת אלווירה אשבי וליני אנדלברג בשיתוף פעולה עם 

Regionbibliotek Stockholm )הספרייה האזורית בשטוקהולם(.
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