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Uהכנת אוצר מילים: 

 הדפיסו וגזרו את הקובץ ליצירת קלפים .1
 .בעבריתהתרגום וצד שני , צד אחד באנגלית. מהטקסטים שאתם קוראיםשאספתם רשמו את המילים  .2

 

Uביום' דק 30בהנחה שאתם לומדים ( היומיתחלוקת הזמן  – המשך בניית תוכנית לימודים( 

 )מומלץ להשתמש בטיימר למדידת זמנים(קריאה ' דק 9 •
 דקה אחת ליצירת קלפים •
 לימוד הקלפים' דק 5 •
 )נושא השיעור הבא(ללימוד אנגלית מווידאו ' דק 15 •

 

U מילים מהקלפיםהאיך ללמוד את אוצר: 

ולבדוק אם אתם יודעים על המילה באנגלית  בהתחלה אפשר להסתכל. אחד –ללמוד את הקלפים אחד  •
כאשר אתם קוראים את הצד בעברית ואז שולפים את ה המילה קוראך הפנמת  את הפירוש בעברית

מאנגלית לפרש לדעת ! היכולת לשלוף מעברית לאנגליתהיא ידיעת אוצר מילים : זכרו. הפירוש באנגלית
 !זיהוי בלבדנחשב ללעברית 

 
 :שהו לבחון אתכם פעם בשבועיהתהליך הזה משתדרג כאשר אתם קובעים עם מ •

Uתהליך בחינה 

 !!!)ותרשמו ביומניםתקבעו . ('דק 7- 5אתכם פעם בשבוע ל  שהו לבחוןיקבעו עם מ .1
הבוחן  ,אם לא ידעתם. √ היא מסמנים\אם ידעתם ללא היסוס הוא. הבוחן מקריא את המילה בעברית .2

 .מדלג למילה הבאה ללא סימון
ואתם נבחנים עליהם  בינתיים צברתם מילים חדשות מהשבוע האחרון(לאחר שבוע אתם נבחנים שוב  .3

 .והתהליך חוזר על עצמו) גם
אתם כבר הפנמתם את  –להוציא אותו מהחבילה ולזרוק יכולים אתם , על קלף √ 3לאחר שאתם מקבלים  .4

  המילה

 

Uטיפים לשיפור ויעול התהליך: 
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סימנו את הקלפים , אם אתם רואים שלאחר כמה שבועות ישנם מילים שאתם לא מצליחים להפנים .1
 .2פי הכוכביות בכוכבית ודאגו ללמוד את המילים עם 

צליל לחצו על האייקון של הרמקול וכתבו את  ,U0Tגוגל תרגוםב0TUהזינו אותה  , אם קשה לכם להגות מילה .2
 .המילה באותיות עבריות בצד האנגלית

 .בצד האנגלית מעל או מתחת למילה ,שבו היתה המילה ,באנגליתמאוד מומלץ לכתוב את המשפט  .3

Uשעורי בית: 

 המשיכו לקרוא כל יום .1
 התחילו ליצור קלפים כל יום .2
 לימדו את הקלפים כל יום .3
 .על הקלפים פעם בשבועאתכם שהו לבחון יקבעו פגישה עם מ .4

 

  !בהצלחה
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