
ערכת דפי המשימה 

22 דפי�, ישירות לדוא‘‘ל שלכ�,
לחיזוק מיומנות הקריאה,

ולתרגול מהנה של הכללי�.
במחיר מיוחד עד יו� שישי ט' ני��

35 ש''ח, במקו� 44 ש''ח,

לתשלו� באשראי: 052-7697062
כל הע�קאות נעשות על פי שטר היתר ע�קה שב�פר 'ברית פנח�'

הושלמה!



 

 !תוכלו לצבוע גם גלי ים מתחת לאונייה. םכיעל הקוקוים של אוניית המפרשים שלפנעברו 

 !אין להשתמש שימוש מסחרי בשום אופן. דף זה ניתן להדפיס ולצלם למטרות פרטיות בלבד  com.gmail@3372545 כל הזכויות שמורות ל           ©  
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 !בדוגמא זהה לבלונים מצד שמאל, את הבלונים בצד ימיןשטו ק



                           

 כרטיסי אלמנטימ עגולימ וצלליות
  .אפשר לגזור את הכרטיסימ ולשחק כמשחק זכרונ

  .אפשר להדביק על דפ נפרד זוגות תואמימ
 .אפשר לשחק כמשחק לוטו יחידני

  

  2 מתוכ 1דפ 
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  2 מתוכ 2דפ 
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 !יקו ליד כל פרי לפי סדר האותיות בשמובדוה גזרו את האותיות
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 אכ איכ אתמ בוחרימ
  ?להדביק דבקיות על הפרפר שלכמ

  
  .ולהרוויח כמה דקות של שקט. סתמ, אפשר להדביק דבקיות

  
  אפשר להטיל קוביית כמות 

  . דביק דבקיות לפי המספר שהורתה הקוביההלו
  ?שני ילדימל יאולי במשחק תחרות

  
  אפשר להדביק דבקיות 

  לפי מספר הצלילימ במילה שנגיד לילד 
  אבל זה באמת לימודי לגמרי (

  !).ואולי לא מתאימ לימימ העמוסימ האלה
  

   –על כל חפצ שחוזר למקומ : אפשר גמ ליצור מבצע
  . ת אחתדבקימדביקימ 
 ...הפרפר יתמלא מהר יותר, ככל שהבית מפוזר יותר



 

 !אין להשתמש שימוש מסחרי בשום אופן. דף זה ניתן להדפיס ולצלם למטרות פרטיות בלבד  com.gmail@3372545 כל הזכויות שמורות ל           ©  



1

5

4

3 

 ! חלק לפי הספרה הרשומה בתוכול גזרו את הפרפרים והדביקו בכ?ו בכל חלקפרפרים יהיכמה 
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 ! חלק לפי הספרה הרשומה בתוכול גזרו את הפרפרים והדביקו בכ?ו בכל חלקפרפרים יהיכמה 
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 ,כבר כאנהאביב
  מהביתרות לצאת  אינ אפשואמ

  ,נות מהפריחה ומהתחדשותהול
  ?אולי נביא את הפריחה אלינו

  
  ,בעמודימ הבאימנ לצבוע בלורדימ את הציורימ נית

  ...ולעטר את החלונותזור מדוייק לג
  

  ,עמ כאלה קישוטימ
  לל לצאתמי צריכ בכ

 ???ולחטופ אלרגיות אביביות



 ! להשתמש שימוש מסחרי בשום אופןאין. דף זה ניתן להדפיס ולצלם למטרות פרטיות בלבד  com.gmail@3372545 כל הזכויות שמורות ל           ©  



 ! להשתמש שימוש מסחרי בשום אופןאין. דף זה ניתן להדפיס ולצלם למטרות פרטיות בלבד  com.gmail@3372545 כל הזכויות שמורות ל           ©  



 !אין להשתמש שימוש מסחרי בשום אופן. דף זה ניתן להדפיס ולצלם למטרות פרטיות בלבד  com.gmail@3372545 כל הזכויות שמורות ל           ©  



 !אין להשתמש שימוש מסחרי בשום אופן. דף זה ניתן להדפיס ולצלם למטרות פרטיות בלבד  com.gmail@3372545 כל הזכויות שמורות ל           ©  



 !אין להשתמש שימוש מסחרי בשום אופן. דף זה ניתן להדפיס ולצלם למטרות פרטיות בלבד  com.gmail@3372545 כל הזכויות שמורות ל           ©  



 !אין להשתמש שימוש מסחרי בשום אופן. דף זה ניתן להדפיס ולצלם למטרות פרטיות בלבד  com.gmail@3372545 כל הזכויות שמורות ל           ©  



 

 ! שימוש מסחרי בשום אופןאין להשתמש. דף זה ניתן להדפיס ולצלם למטרות פרטיות בלבד  com.gmail@3372545 כל הזכויות שמורות ל           ©  



במש� חודשי החור� שיננו ילדינו את כללי הקריאה. 
מה יקרה לכל זה לאחר חופשה לא מתוכננת?

קרית ג� יוצאת במיז� מיוחד לתירגול קריאה:
דפי קריאה חווייתיי�, המשלבי� משימות מהנות. 

מה כוללת הערכה? 22 משימות לחודש (משימה ליו�, לא כולל ימי שישי ושבתות), 
בכל משימה מטלת קריאה (20-40 מילי� למשימה). הדפי� נשלחי� בדוא''ל ישירות לרוכש.

מה מחיר הערכה? 44 ש''ח, תשלו� באשראי טלפוני.  

זה מה שחפשתי בשביל הילד שלי! אי� נרשמי�? מחייגי� 052-7697062, משלמי� באשראי, 
מקבלי� מ
פר אישור, שולחי� אותו בדוא''ל ומתחילי� לעבוד.  

הטבה מיוחדת: עד להשלמת הערכה, המחיר הינו 35 ש''ח. (נכו
 לעכשיו תקבלו ערכה חלקית, 
מידי כמה ימי� תקבלו קבצי� נו�פי�, עד להשלמה של 22 משימות).  

אוהבי� את דפי המשימה? 
הגיע הזמ
 לשנ
 קריאה!

הוא ישכח את כל לימודי הקריאה?ג� את חוששת ש:
היא לא תזכור את הניקוד?ג� את דואגת ש:

דפי הקריאה משעממי�?ג� את מנה לתרגל, אבל:

'
כל הע
קאות נעשות על פי שטר היתר ע
קה שב
פר 'ברית פנח

דפי המשימה עוזרי� לילד בשינו	 הקריאה
 ובנו
� מקני� לו יכולות של הבנת הנקרא, 

העשרה שפתית, ומודעות מורפולוגית.



 
  ?האמ זה יכול להתאימ לו,  פתח וחיריק-הוא כבר למד קמצ , הבנ שלי התחיל ללמוד קריאה

אך , מיועדים לילדים שרכשו את כל כללי הקריאה, דפי המשימה בקריאה בשלב זה. לא: תשובה

  .צריכים חיזוק ותרגול של הלמד

  ?פימ לשני הילדימהאמ אני יכולה להשתמש בד, יש לי שני ילדימ בשלב הזה בדיוק
כמובן שאין . ללא הגבלה, דפי המשימה בקריאה יתים להדפסה לכל ילדי המשפחה. בהחלט

ן להדפיס ולצלם ת י-אך לילדי המשפחה  ', מכרים וכדו, שכים, להעביר לבי משפחה וספים

 .באופן חופשי

כמו . ופשה הבלתי מתוכננתהוצאות נוספות בעקבות הח, ערב חג, אנחנו בתקופה של אי וודאות כלכלי

  ?האמ אפשר לקבל מחיר טוב יותר. זה קצת יקר לנו. רוב העמ
, שיעורים פרטיים לאחר החזרה לשגרה. תהיה הוצאה כבדה יותר, מורה שתשב עם הילד מידי יום

 יחסית לתועלת הרבה הגלומה ,עלות דפי המשימה בקריאה היא מוכה. יהיו בסכום גבוה בהרבה

  .בהם

  .עד להשלמת הערכה,  44₪במקום  ₪ 35: ישה הוזלה קטה עד להשלמת הערכה, ובכל זאת

  .ה משיך ושלח את דפי המשימה החימיים שקבלתם עד כה מקרית גן''שבעז, וכמובן

וכבר שואל איזה ,  פותח את העיניימ בבוקרהוא '':6בן , אמא של דודי

הוא משקיענ , טוב(הוא יושב על הדפימ קרוב לחצי שעה . דפ עושימ היומ

. מבצע את המטלות ונהנה מכל רגע, קורא בתשומת לב את המילימ, )ברמות

''!על המיזמתודה . תוכ כדי חוויה וסיפוק, ואני רגועה שהוא מתאמנ בקריאה

  . ''דפי משימה בקריאה'' המיזם החדש של קבלו שאלות רבות על

 :סה לעות על חלקן

  ?האמ דפי המשימה בקריאה מתאימימ לה, והיא קוראת ספרימ מכריכה לכריכה, 7הבת שלי בת 
הה מהקריאה ומבין את עיקר , אם כי ילד שקורא באופן רציף, ודאי שהם מתאימים גם לה

מובן שהוא יפיק תועלת מדפי המשימה .  ספריםיכול להתקדם גם בקריאה רגילה של, הסיפור

 .חומר לימודי מהה להשקיע ברכישת הכרחאין אך , בקריאה

  ימה בקריאהשמדפי

  052-7697062: להצטרפות ולפרטים וספים

3372544@gmail.com 
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