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 סמסטר א, נורמה וליקויים בהתפתחות שפה, דיבור ותקשורת

 עטר רביד 

sasharonf@gmail.com לקבוע מראש(  -שרון פרידמן, קלינאית תקשורת. )ימי שני וחמישי 

שפתי )קושי קושי  -, אוטיזם, שפת ילדים)שמירה על הקול( אימוני שמיעה, קול -קלינאית תקשורת

תקשורת תומכת חליפית, היגוי, סחרחורות, בדיקות שמיעה, בליעה  -בשליפת מילים, הגיית מילים(, תת"ח

, שפת מבוגרים )אחרי אירוע מוחי בין היתר(, יעוץ והנגשת ולעיסה, גמגום, שתל קוכליארי, מכשירי שמיעה

 . , לקויות למידהכיתות, אילמות סלקטיבית

 דברו נכון, הם ילמדו נכון!  -לא צריך לתקן ילדים

 הגייה עם ס' בסדר! -6*עד גיל 

 וחצי בסדר!  4עד גיל  -* הגייה עם ל' ור'

 ותיאוריה  מבוא

לקיחת תור בשיחה, הנאה, הבעות פנים, סקרנות,   -  turn takingקשר עין,  -פרגמטיקה )שימוש בשפה(

כל אלו נמצאים החל מגיל לידה ואז מצטרפים: התייחסות -תגובה למגע  פטפוט, הפקת קול המביעה רגש, 

אוצר מילים, לנסות להסביר בדרך אחרת,  -למילים, התאמת הקול לסיטואציה, שימוש פרגמטי בשפה

זה סביבם כל הזמן,  -כי זה זמין -א של עומר?"(. למידת שפהבניית משפטים, הטיות, )"איפה מקום המחבו

 משלב לשוני.   -"יאללה תגלה" שימוש בסלנג

 כל אוצר המילים  -סמנטיקה

    דקדוק + תחביר

 )שפה מדוברת, כתובה, מסומלת(מהי שפה? 

 אמצעי תקשורת ייחודי לבני אדם •

מדברים על העולם,   -"כאן ועכשיו", אנחנו החיות מדברות על  -ההבדל בין שפת בני אדם לשפת חיות, למשל

המילים שאנחנו בוחרים כדי לנסח את החיים שלנו,  -על הכללי, על העבר, על העתיד. יש משמעות למילים

 הן אלו שייצרו את החיים ויעצבו אותם.

 מורכבת ממערכת קודים וסמלים שרירותיים •

היגיון והסבר ללמה קוראים להם כך. כן  יש מילים המונחות מהצליל שנמצא בהם אבל לרוב המילים אין

יש מערכת חוקים שנשענת על דברים ומתחילה להתפתח, כמו הטיות והגיות. אין הסבר ללמה החליטו 

 למשל שסיומת "ים" היא סיומת זכר ולמה "ות" היא סיומת נקבה, למה השפה נראית ככה? ככה. 

 משמשת לחשיבה, הבעה, למידה ותקשורת •

משהו שאנחנו מסבירים לעצמנו באמצעות מילים, איך אנחנו מרגישים, מה אנחנו כל מה שעושים זה 

. ההבנה של הרגש ואיך אני מתפעל אותו חושבים. אנחנו ממלאים את הרגש בשפה. המחשבה היא שפה 

 אני עייף, אני רוצה לישון.  -ומתמודד איתו, כמו למשל

 ., רעיונותבאמצעותה מועברים רצונות, כוונות, צרכים, רגשות, מידע •

 אופני השפה: מדוברת, כתובה מסומלת  •

 אילו סמלים בשפה? 

 סמלים טבעיים, מוחשיים )ענן מסמל גשם( •

אנחנו מתנהלים בסכמות, ככל שהסמל דומה לסכמה כך הוא נקרא סמל טבעי. )למשל ציור הבית, פרח, 

 עץ, פרפר( 

 , @( אשר מצפינים את המסר 2סמלים מלאכותיים, מופשטים )א,  •

 באמת הגיון בבחירה לסמל, או שיש היגיון מוסתראין 

mailto:sasharonf@gmail.com
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 ג'סטות

מחוות גופניות, הנהונים, תנועות ידיים )משתנה בין מדינה למדינה(, התאמת   -סמלים גופניים  •

 , תנועה בגוף שהמשמעות שלה היא מילה מסויימת. תנועה למילה )כמו פרופלור(

 עולםפחות או יותר אחיד בכל ה - "מערבולת"(   \טבעיות )"גדול" •

 משתנה בין מדינות )למשל "כן" בהודו זה כמו "לא" בישראל(  – "לא"(  \"כן" \מוצפנות )"רגע" •

 , לחפש באינטרנט.mother tong –לשון תינוקות 

 באונה השמאלית  במוח יש מיקום ספציפי לשפה

מקרים בהם רובנו משתמשים באונה השמאלית כדי להבין את השפה, בפגועי ראש באונה השמאלית היו 

 פיצתה על החסר וקלטה שפה. הבעת השפה וכתיבת השפה הם באותו אזור במוח. תהאונה הימני

 שם מתבצעת ההבעה של השפה  -ביצוע הדיבור  - אזור ברוקה •

 שם מתבצעת ההבנה של השפה  -הבנת השפה  - אזור וורניקה •

בגילאים הצעירים. למידת השפה בערך. שפת אם נרכשת הכי טוב  6הגיל הקריטי ללמידת שפה הוא עד גיל 

  –מחייבת חשיפה לדוברי השפה. בגיל צעיר רכישת שפה טובה יותר מאשר בגיל מבוגר. בפגיעות מוחיות 

 ילדים משתקמים שפתית מהר וטוב יותר ממבוגרים.  

 ודיבורהקשר בין שפה 

 -מערכת סמלים מורכבת ומוסכמת המשמשת לצורך תקשורת והבעה. שפה זה הקונספט ה:שפ •

בעיה   -תוכן ע"פ חוקים ברורים. קושי בשליפת מילים \מחשבה \יכולת האדם להבין ולהביע רעיון

 בשפה, קושי בתחביר מוצלח, קושי בכתיבת חיבורים עשירים, קושי בהבנת בעיות מילוליות.

ילד שמדבר עם ס'    -וטורי של שפה באמצעות איברי ההיגוי הקול. למשל הוא הביטוי המ ר:דיבו  •

או בלי ל' יש לו בעיה רק בדיבור ולא בשפה. איברי היגוי: שפתיים, לשון, חך, לוע, שיניים, ריאות, 

סרעפת, מיתרי קול וכל השרירים המשתתפים בהפעלתם ובתיאום ביניהם. איברים אלו אחראים 

 שימה או אכילה.גם לדברים אחרים כמו נ

עולים חדשים. השימוש בשפה  -מאגהגורם המניע לשפה, לדו הצורך התקשורתי הוא  תקשורת: •

הוא לצורך תקשורת. יכולה לבוא לידי ביטוי בין בני אדם גם באמצעים לא לשוניים, כמו קשר 

 עין, מגע, ג'סטה וכו'.

 הבחנה מבדלת בין לקויות

 דוגמאות ללקויות •

 , אנפוף, החלפת מבטאים גמגום, בעיית היגוי לקות דיבור:

 אוצר מילים קטן, בעיה בשליפת מילים  לקות שפה:

 PDDאוטיזם,  לקות תקשורת:

 ממדי השפה

 שליטה בשפה תתבטא ב: •

 מה זה? )"מה זה הציור?" לא יודע להגיד מה הצורה(  –בעל פה ובכתב  ההבעהמישור  -

מצביע על  -תראה לי, לעקוב אחרי הוראות )"תראה לי בית" – בעל פה ובכתב ההבנהבמישור  -

 בית(

אפשרות לעשות זום אאוט ולהסתכל על   מודעות לשונית לחוקי השפה. – המטא הלשונימישור ב -

היכולת להסתכל על   השפה מבחוץ ולעשות הקשרים ולהתבונן על השפה כמערכת בפני עצמה.

 לראות דורה ולהבין שיש שם שתי שפות(  -תרכובת השפה, להבין מה מרכיב אותה. )למשל

 לקות שפה תתבטא באחד או יותר מהערוצים. •

 לקות שפה תשפיע בגילאים שונים ובדרישות אקדמיות שונות. •
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 רכיבי השפה 

 , איזה צלילים יש לי בשפה ואיך מותר לי לחבר אותם לפי חוקי השפה תורת הצלילים – פונולוגיה •

, דקדוק. כל התהליכים שמתרחשים בתוך המילה, הטיות, גזירות, הצורותתורת  – מורפולוגיה •

 בניינים. )ההבדל בין עיתונאי לעיתון, למשל, זה תהליך דקדוקי(

, תהליך בין מילים. איך אני לוקח מילים ומחבר אותם למשפט נכון תורת המשפט – תחביר( 3) •

 ט.ובסדר נכון. שימוש במילות קישור, משפט מורכב לעומת פשו

, שימוש במילים, כל המילים שיש לי בראש. הסמנטיקה מגיעה תורת המשמעות – סמנטיקה( 2) •

 אחרי הפרגמטיקה. 

 , לדעת להשתמש בשפה בצורה תקשורתית )כולל שפת גוף(. תורת השימוש – פרגמטיקה( 1) •

 תחביר     )מורפו'(דקדוק                                                           

 פונולוגיה                                                       השפהרכישת רכיבי סדר 

 )מודל תיאורטי(

 

 פרגמטיקה 

חודשים ואפילו קצת קודם. הפרגמטיקה עוסקת בתפקוד   4-5הדבר הראשון שרואים אצל תינוקות בגיל 

השפתי ובעקרונות השימוש בו בנסיבות וסיטואציות שונות. יצירת קשר עין לפני דיבור, התחשבות בידע 

המאזין ווידוא הבנה אצל המאזין )הקשרים של רקע(, ג'סטות מותאמות ופנייה מותאמת )פניה לא 

 talking twin). ת פנייה לשכנה, שינוי באוצר מילים, בהרכב המשפט(פנייה לראש ממשלה לעומ -מותאמת

babies- part 2) בסרטון על התינוקות ניתן לראות: חיקוי, יוזמה, ג'סטות, תור בשיחה, קשר עין, טונאלית ,

 שאלה ותשובה, פנייה לאחר, נושא לשיחה, מותאם לגילם ולהבנתם(.

 פונולוגיה

יחשב לשגיאה..   TH, וS, בעברית יש רק THוגם  Sאנגלית למשל יש גם כל מערכת הצלילים של השפה. ב

בעברית ר' לשונית מתגלגלת תיחשב שגיאה וברוסית ר' גרונית היא שגיאה. ההגאים בעברית המודרנית 

, כמו  ָא ֶא ִא אֹו אּו –תנועות ק. \ ת, כ\ח, ט\ע)ה(, כ \מאוד השתנו ואנחנו לא שמים לב יותר להבדלים בין א

בארצות הצפון יש הגה שנהגה   שבה יש יותר. אירופהת ערב שבה יש רק חמש תנועות לעומת עדות בתרבו

  עם אוויר שנשאף ולא ננשף.

לא יתכן   TPחוקי הרכבת הצליל, למשל, בעברית אין פ' רפה בתחילת מילה, באנגלית כן. בעברית הצירוף 

 כן. באות מ' משתמשים בה הכי הרבה להתחלת מילים בשפות שונות.  TRאך 

סבא   . THINKו SINKההבדל המינימלי שמשנה משמעות. סבא וס'בא לא משנה משמעות לעומת  - פֹוֵנָמה

וס'בא זה לא פונמי, הדוגמא באנגלית היא כן פונמית. הבדל פונמי זה פיזית במילה באיך שהיא כתובה,  

 הבדל פונמי שונה(.    -דג\שלה )גג בצלילים ובניקוד

זה לא  -(כעס -רעם \שמימי -שתייה, רעם - בירה\עיר -ההבדלים באים לידי ביטוי )בירהבעברית לפעמים 

   .אלא הבדל פונולוגי נחשב להבדל פונמי

 סמנטיקה 

  -למשלמשמעות המילה, כל המילים שיש לנו בראש. ישנה התפתחות של משמעות מילים לאורך השנים. 

פתחות הסמנטית של המילה אמא: ההבדל בין זכר לנקבה, ההבדל בין אמא ואבא שלי, ההבנה שיש  תהה

 .אמא גם לאנשים אחרים ושזו לא אמא שלי, בבגרות גם ההבנה של המושג "אמא אדמה"

למשל בישראל יש  -השפה העשירה ביותר מבחינה סמנטית היא הרוסית. הסמנטיקה מושפעת מהסביבה

אם אני חי במקום עירוני אוצר  רה סוגי פירות הדר ומעט שמות ממטרים, בארצות קרות הפוך.מעל עש

 המילים שלי יהיה שונה מאשר מישהו שגדל בסביבה כפרית. 

  -יש קשר בין איך שאנחנו משתמשים במילים לבין הרגשות שלנו והפעולות שאנו עושים בהתאם. למשל

 פרגמטיקה 

 נטיקה מס
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נהיים חולים. למשל בתי ספר הפכו לבתי  -בריאים, בבתי חולי כללית שירותי בריאות, שם הופכים להיות

 \גננת שנייה \סייעת \אב בית, עוזרת גננת \ חינוך. סמנטיקה בונה חשיבה בונה לקסיקון סמנטי. שרת

אהיה  -המחשבה יוצרת מציאות. אם אני אחשוב על עצמי כמסכנה מתוך מקום של כבוד. –מטפלת 

 אז לא!  -מסכנה. אם לא

 גיהמורפולו 

 -כל מה שקורה בתוך המילה, המבנה הפנימי של המילה. מורפמה היא יחידת משמעות מינימלית  -דקדוק

 -ילד+ נקבה. "ילדיהן" זה שלוש מורפמות -שלא ניתן לפרקה. "ילדה" זה שתי מורפמות –"ילד" 

 . יומולדת, בצפר –. ישנן מילים שחברו יחד למשמעות חדשה ונחשבות מורפמה ילד+רבים+שיוך

 רמזור, כדורגל, כספומט. -ישנם מקרים שהחיבור הוא אוטומט

שינוי במבנה המילה אשר לא משנה את המשמעות הבסיסית או את הקטגוריה הדקדוקית של  -טיהה

 (.ולעיתים גם מספר הפועל נשאר רק הגוף והזמן משתנים -המילה )הלכתי, הלכת, נלך

, שינוי שינוי במבנה המילה היוצר מילה חדשה תוך שינוי במשמעות או בקטגוריה הדקדוקית – גזירה

 -גרבה, לנגב   -גרביונים -לגרוב -ממלכה, גרב -)מלךשם פעולה, פועל, שם עצם  -בבניין או בצורת הפועל

 ניגוב(.  -להתנגב  -מגבת

הטיות מין ומספר, הטיות התאם   -ההעברית עשירה במורפולוגי תהליכי הטיה נרכשים לפני תהליך גזירה.

רכישת חוקי המורפולוגיה מתחילה  של תארים, הטיות זמן והתאם במערכת הפועל, הטיות מילות יחס.

בגיל מאוד מוקדם. בתחילת החיים אין ממש הבנה מורפולוגית ) הרבה ספר, אמא הלך( ואז מתחילות 

שימוש רב במורפמה כולל   -ההכרה של החוקיםצורות בודדות נכונות )נפלתי, נשבר(. לאחר מכן מתחילה 

על משקל בחרתי(, בהמשך יש הפנמת חוקים רחבה -שגיאות רבות ורחבות יותר )מיכנסת, קנתי, עלתי

ושימוש תקין במורפמה אבל עדיין ללא שליטה ביוצאי דופן )אבות, ביצים, חלונות(. בגיל שנתיים וחצי 

הבנה אלא מתוך חיקוי של הסביבה,, עד גיל חמש וחצי הם  ילדים מתחילים לומר נכון אבל זה לא מתוך 

למרוח  -מתחילים לדבר עם כל השגיאות האפשריות כי הם מתחילים לחשוב על המילים בעצמם )להתקרם

ומתחילה הבנה של   קרם(, הם חוקרים את החוקיות בעצמם, בגיל חמש וחצי המילים מתחילות להסתדר

 יוצאי הדופן. 

 תחביר

שולטת במבנה המשפט. הרכב המילים וארגונן, סדר מילים במשפט, סוגי משפטים. לכל  מערכת חוקים ה

". בעברית סדר המילים nice boy" –בעברית נאמר "ילד נחמד" ובאנגלית זה הפוך  -שפה מערכת משלה

דני אכל התפוח, התפוח אכל דני, אכל דני התפוח. בשפות   -במשפט הוא גמיש ובאנגלית הוא בלתי אפשרי

 מורכבות מבחינה תחבירית יש ממדי זמן רבים ומורכבים יותר. 

 3גיל בסביבות גיל שנה יש מילים בודדות, בגיל שנתיים מתחילים צירופים )"עוד מים" "לא אבא"(, סביב 

וחצי יש קפיצה   5מתחילים משפטים מחוברים ועד גיל  4מתחיל משפט פשוט בעל מילים מעטות, סביב גיל 

גדולה מבחינה תחבירית וכאן הילד לומד לומר משפטים מורכבים, משפטי שיעבוד, עם תיאורי זיקה 

 וגם יכולת סיפור.  ותכלית

 

 

 

 

לו בעיה בסמנטיקה למשל, זה משפיע על כל השאר הרבדים של השפה גם. אין לטפל במשהו  לילד שיש

 אחד ספציפי, צריך לטפל במכלול. 

(, נוספו שני פרמטרים נוספים לשפה מעבר לשימוש, צורה 2001של בלום וטינקר ) במודל ההתכווננות

: התפתחות קוגניטיבית. effort השקעה: התפתחות רגשית וחברתית, engagement מעורבות  -ותוכן

,  רגשיות או חברתיות -לעיתים הילד אינו פנוי רגשית כדי ללמוד שפה כי הוא עסוק בהתפתחויות אחרות

למשל, ילד עם קושי  -משפיע לעיתים על קושי שפתי או לימודי הוא בעיות פיזיות אחרותעוד דבר ש

 צורה, חוקיות  תוכן   שימוש 
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בשמיעה, צריך להתרכז יותר ולהתאמץ יותר ולכן יהיה לו קשה יותר לאורך זמן. תמיד צריך לבדוק את כל  

 הפרמטרים של הילד בזמן אבחון. 

 תיאוריות לרכישת שפה

 יבה? תורשה? יכולת מולדת? למידה מהתנסות עצמית?אז מה משפיע ביותר על רכישת השפה? סב

 עם התפתחות רגשית וקוגניטיבית. הרכישת שפה הינה תהליך התפתחותי מרתק הנמצא באינטראקצי

 

 גישות לרכישת שפה 

  גישה ביהיוויריסטית )התנהגותית(

הרופא הוא  -והמודל הרפואי שלטו ת(, תיאוריה שנבנתה בשנים בהן הגישה הפטריארכלי1957סקינר )

בתקופה זו יש השפעה של פסיכולוגיה התנהגותית, לכל  המומחה תמיד, פוסט מלחמת העולם השנייה.

הרגל, התניה חיובית ושלילית כגישה לגידול ילדים.   -אחד יש תפקיד, חיזוק חיובי חיזוק שלילי. התניה 

ממך משהו. יש ביקורות על כך שזה כמו "אילוף".  נגרע  -קיבלת משהו, עשית מעשה רע -עשית מעשה יפה 

סקינר יצא מנקודת הנחה שהילד הוא לוח חלק ואנחנו ניתן לו את התוכן, אם נלמד אותו הוא ידע. 

תינוק נולד עם היכולת להפיק את כל ההגאים אבל רק לאחר   -הלמידה מתרחשת באמצעות חיקוי, למשל

שפה נרכשת באמצעות  ם המתאימים לשפה שלו.אינטראקציה עם הסביבה הוא משתמשים בהגאי

גירוי ותגובה, חיזוק התנהגות נכונה ועיכוב התנהגות מותנית. אין פה שום התייחסות  -חיזוקים והתניות

הילד הינו הפסיבי ואני מלמדת   -: ישנם מבנים לא "חוקיים" בשפהחורים בתיאוריה לסטאטוס רגשי.

הו. הילד הלומד כל הזמן ממציא מילים "לא חוקיים". ילדים  אותו, איך יכול להיות שהלומד ממציא מש

בונים מבנים עצמאית, מחפשים חוקיות, ממציאם מילים, עושים שגיאות שמעולם לא שמעו. דלות הגירוי  

 באזורים במצב סוציואקונומי נמוך.  –לעומת עושר לשוני של ילדים 

 

 )מולדת( סטרוקטוראלית - גישה נייטיביסטית

,  , האדם אינו נולד כלוח חלק(, לטענתו בבני האדם טבועה תכונה מולדת של רכישת שפה1974חומסקי )

לסביבה שלנו יש תפקיד קטן של "טריגר". המנגנון המולד הוא שלד דקדוקי אוניברסאלי והוא מוביל  

צירתיות, האדם יוצר שפה כל הזמן, מתוך י – Generative Grammer . לתפיסה שיטתית של שפת הסביבה

השפה כל הזמן משתנה ומתפתחת. גישה זאת היא עגינה לתיאוריה הנמצאת במבנה המוח שמיועדים 

 להבנת שפה ולהבעה )ברוקה, וורניקה(. לטענת חומסקי ילדים לומדים שפה כי זה הטבע שלהם.

 ר מביצוע.הידע הלשוני שיש לאדם על השפה, נרחב יות -כשירות חומסקי יצר הבדלה בין כשירות לביצוע.

השימוש בשפה, ההתנהגות הלשונית. יכולה לקרות סיטואציה בה הילד מבין למשל מה זה "אוטו",  -ביצוע

יש לו בראש את ההבנה של אוטו ואת הדמות של אוטו, אבל הוא לא יצליח לומר את זה, זה לא נמצא  

וד לא מתמלל. כשירות  בתחום הביצוע שלו עדיין, אבל זה כן נמצא בתחום הכשירות שלו. מבין אבל ע

  יכולה לקרות בלי ביצוע, אבל ביצוע לא יכול להיות בלי כשירות.

 מבחינת הנייטיביסטים אין קשר בין שפה ורגש. שפה זה משהו שהגוף לומד לעשות, כמו ללכת.

מהם החוקים ללמידת שפה? מה עם עולם הרגש? איפה הייצוג החברתי לשפה? איך  -סימני שאלה שעולים 

אם זה מולד אז למה אנחנו לא מדברים שוטף כבר   שפה שנייה? למה לוקח הרבה זמן ללמוד שפה?נרגשת 

 בגיל שנתיים? 

, מעדיפה לתת לילד הרבה הביהביוריסטיתגישה זו, בניגוד לשיטה   :הטיפול לפי המודל הנייטיביסטי

בגישה זו, כדי ללמד מהו סכין,  גירויים וסביבה מותאמת תוך הזדמנות להבין את החוקים של השפה.

 מכינים סלט )עקיפין, ממשי, צורה חווייתית המזמינה את הלמידה(. 
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 גישה הכרתית קוגניטיבית )קונסטרוקטיבית( 

(. יש תהליכים הדדיים בין חשיבה לשפה. 1992סמית )-(, קרמילוף1973(, בראון )1970(, בלום ) 1967פיאז'ה )

ככל   -וגנטיביות גדלות וכך גם יכולות השפה שלו. יש קשר בין שפה וחשיבהככל שהילד גדל, יכולותיו הק

שהיכולות הקוגניטביות גדלות כך גם גדל הקיף השפה שמתאר את היכולות החשיבתיות הגבוהות. נבנה 

 אחד על השני. אם הקוגניציה של הילד מתאימה לגיל שנתיים, אז השפה תהייה מותאמת לגיל שנתיים.

יותר מתוחכמת אז החשיבה שלי מצליחה להיות יותר מתוחכמת. מנגנוני ההתפתחות של  ככל שהשפה שלי

 השפה הם חלק מהקוגניציה יחד עם חיקוי, זכרון, ייצוג, הכללה, קשב והסמלה.

 

 גישת רשתות עצביות 

תהליכי התפתחות שפה מתרחשים הודות לקשרים מוחיים )רשתות עצביות(. מסבירים   (,1980גרוסברג )

את רכישת השנה השנייה כתהליך קוגניטיבי. קשרים אלו מתחזקים ומשתפרים הודות לחשיפה סביבתיים 

ויכולת מולדת ופועלים בתיאום ליכולות קוגניטיבית ומוטורית כלליות. כמות התרגול של המוח משמעותי 

אנשים   -דה. ככל שהמוח חוזר לדבר מסוים, כך הוא יזכור את זה יותר טוב ויהיה מיומן יותר. למשלבלמי

הרשתות העצביות במוח נהיות יותר   המנגנים בכינור, במוח יש להם ייצוג משמעותי יותר לאצבעות. 

 מבוססות )הייצוג המוחי נהיה יותר ברור( ככל שאני עושה פעולה הרבה פעמים. 

 

 טית סוציאלית תקשורתיתגישה פרגמ

(. התפתחות שפה היא חלק מאירוע תקשורתי בין הילד וסביבתו  1976(, ברונר )1962(, ויגוצקי )1977סנואו )

שימושי. המניעים ללמידת שפה הם סוציאלים ופרגמטיים. -חברתי-והיא מונעת מתפקידה התקשורתי

לם הרגש. קשר בין אינטראקציות חברתיות  אנחנו מדברים בשביל תקשורת, זו הדרך שלנו. דגש חזק על עו 

לבין התפתחות שפתית. המניע ללמוד שפה הוא קודם כל חברתי ופרגמטי. הילד הוא תלמיד פעיל בשפה.  

ילדים שאינם פנויים רגשית ללמידת שפה, עשויה להיות להם דלות שפתית. איכות האינטראקציה והתיווך 

 השפתי במהלכה חשובים לתהליך הלמידה. 

 

 פול כיום בטי

כל המושגים הנלמדים מקבלים משמעות  .)שילוב מסוים של כל הגישות(  אקולוגי -טבעי -מודל התפתחותי

אוצר מילים מהקהילה שלו. המילים כולן    , "אקולוגית" משמע שהילד לומד את הדברים מהסביבה שלו

למשל ילד דתי ילמד אוצר מילים שונה מילד חילוני. ילד שאמא לו קונדיטורית, ידע  –נלמדות בהקשר 

באופן אקולוגי המון מילים של מטבח, אין צורך לבוא ולומר לו "היום נלמד מה זה קערה" אלא כדאי לתת  

 לו להיות עם אמא ותוך כדי הכנת עוגה ללמד אותו את הפעלים והחומרים, באופן טבעי. 

ההתפתחות מושפעת מאינטראקציה עם  שפה נרכשים במקביל, מזינים וניזונים זה מזה.כל תחומי ה

 התפתחות השפה נעשית בשלבים. הסביבה.

הילד ילמד דברים תוך   לא לומדים שפה באופן דידקטי טהור אלא מתוך אינטראקציה, צורך תקשורתי.

 ם. למשל את המילה "ללוש" וניתן להרגיש את המילה בידיי -כדי פעילות
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 התפתחות שפהשלבים ב

אין באמת שלב אחר שלב באופן מופרד אלא השלבים הם "זורמים".  – ישנה חפיפה בין השלבים •

 השלבים הם בשביל אנשים המקצוע כדי להסביר באיזה שלב התפתחותי נמצא הילד. 

 גורמים מולדים וסביבתיים. -השונות בין ילדים נורמליים היא רבה •

התפתחות  על ה  תחות השפה הם אוניברסאליים לכל השפות, כשאר כל שפה משפיעהפשלבי הת •

בהתאם למורכבותה וסוגה. התפתחות השפה העברית שונה בסדר שלה מהשפה האנגלית אבל 

 שתי השפות עוברות את אותם השלבים. 

 מגיל לידה עד סביב גיל שנה, כשלילד עוד אין מילים. הילד מתבסס על הפרגמטיקה.  – השלב הקדם מילי

 בערך. מתווספת הסמנטיקה.  מבעים בני מילה אחת, עד גיל שנתיים – לב החד מילישה

מבעים בני שתי מילים, בסביבות גיל שנתיים )רוב הילדים בגיל שנתיים כבר אמורים   – השלב הצירופי

 לעבור שלב זה(.  

. מתווספים מורפולוגיה  3-4מופיעים משפטים, הטיות וגזירות, מופיע סביב גיל  – השלב הדקדוקי מוקדם

 ותחביר.

טים המופיעים בשלב הקודם משתכללים ונכנסת הבנה של בניינים, סביב המשפ – השלב הדקדוקי מאוחר

 . 5-6גיל 

 השלב הקדם מילי 

 מגיל לידה ועד הופעת מילים ראשונות סביב גיל שנה. 

היכולת של הילד להסביר מה הוא רוצה )כמו להצביע על משהו, מחוות  –אפיונים: כוונות תקשורתיות 

 . הבעות פנים, קשר עין, הפקות קוליות, ג'סטות.ראש(

משמיע הילד בכי וקולות רפלקסיביים מלידה ועד גיל חודש  -תפונולוגיתקשורת בצורה  – השמעת קולות

זהה את הקול של הילד אבל עוד לא ממש  הילד מזהה את הקול של אמא ואמא מ -ווגטטיביים. חיבור אישי

 יודעת מה הוא רוצה.

  תמתחילות המיות, יבבות ובכי מאופיין. יש אימהו -מגיל חודש עד בערך ארבעה חודשים -Cooing המיות

שיכולות לאפיין את הבכי של הילד )בכי של כואב, בכי של עייף, רעב, מציק, חם וכו'(. הבכי המאופיין הוא 

 ת תקשורתיות.התחלה של כוונו

עיצור. ואז  - תנועה-תנועה. אז עיצור-מגיל ארבעה חודשיים עד שנה. בהתחלה זה מופיע עיצור - מלמול

תנועה, עדיין לא מופיע כמילים, מופיע כרצפים הבנויים מגיוון עיצורים שונים. מעבר -עיצור-תנועה -עיצור

רגישים רטט מקולות רפלקסיביים להשמעה מכוונת של קולות. מקבל פידבק תחושתי ושמיעתי מחזק )מ

בגרון ושומעים באוזניים(. בגיל חצי שנה מגוון העיצורים והתנועות יתרחב. מגיל שישה חודשים תנועות 

ועיצורים מותאמים לשפה שסביבו )ילד חרש יפסיק למלמל בשלב זה כי הוא לא יקבל פידבקים והמלמול 

מילים עם לחן(.  הילד מפתח יהפוך ללא רלוונטי עבורו(. הנגנה מותאמת לשפת הסביבה )אינטונציה, 

המלמול מגיע לשיא. לקראת גיל שנה מגיעות המילים הראשונות, לא  -חודשים 10ג'יבריש. בגיל  -ז'רגון

 תמיד הן יהיו לנו ברורות, אך צריך לחפש את ההקשר שלהן ואולי נוכל לגלות את המשמעות שלהן. 

המבטאות כוונה תקשורתית )הצבעה,   - מחוות מצביעות  ג'סטות. –תקשורת בצורה פרגמטית   – מחוות

 מסמלות מילה כלשהי )עוד, ביי, סימון כדור(. – ג'סטה מייצגתהרמת ידיים שרוצים שירימו אותם(. 

Joint attention –   תשומת לב משותפת. אני רוצה שמי שאני מדברת איתו ישים לב, אני פונה אליו, מפנה

 את תשומת הלב לדבר ואז חוזרת אליו.

Joint action – .פעולה משותפת )זריקת כדור(, תקשורת משותפת 

היכולת של הילד להסביר מה הוא רוצה בצורה מילולית או לא מילולית, יכול לבוא  – כוונות תקשורתיות

לידי ביטוי בהבעות פנים או ג'סטות. תחילה הכוונות הן בלתי קוליות ובעקר הוראתיות, לאחר מכן הן  

 חודשים תינוק יכול להתייחס לאדם ולחפץ באותו הזמן. 10מתחילות להיות מלוות בקול. מגיל 

 ם ולות רפלקסיבייח' ק 1-0
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 ח' קולות גרוניים בעיקר, בכי מאופיין 2-3

 ח' הפקת קולות ראשוניים  4-6

 ח' מלמול, קולות בהתאם לאירוע, הפקה מוגברת ליד דמויות מוכרות  6-10

 ח' מגוון קולות ספציפיים, אינטונציה, דיבור סימבולי, מילים ראשונות 10-12

 אורות אדומים

 < בעיות ראשונית בתקשורת 

 < קושי בנטילת יוזמה

 < שימוש בכוונות תקשורתיות מצומצמות

 < שימוש מועט בג'סטות

 מלמול חריג, לקויי שמיעה מפסיקים למלמל.  -< אצל ילדים לקויי שמיעה

 

 השלב החד מילי 

 *מילה יכולה להיות גם "בא" אם הילד פונה לאבא, "או" אם הילד מתכוון לאור

חודשים, עד להופעת הצירופים לקראת גיל   10-12הראשונות סביב נמשך מהופעת המילים  •

 שנתיים. 

 . רכישת מילים בהבעה ובהבנה. מאופיין בהתפתחות משמעותית בתחום הסמנטי •

. הילד מבין את העיקרון הבסיסי של הילד מבין כי למילים משמעות עקבית, שרירותית ומוסכמת •

 השפה. 

 מבעי הילד הם בני מילה אחת. •

 רבה בין הילדים יש שונות 

 חודשים, לעומת יש ילדים שרק בגיל שנה וחצי.   10יש ילדים שמתחילים את השלב החד מילי בגיל < 

יש ילדים שאצלם השלב החד מילי הוא מהיר וקצר ומיד הם עוברים לצירופי, ויש ילדים שנשארים < 

 בשלב זה גם עשרה חודשים ויותר. 

  (כדור ,אמא, )כמו בקבוקמשמעות קבועה ומוסכמת -ציאליות יש ילדים שישתמשו יותר במילים רפרנ< 

 . זוזי(עוד, חברתיות )ביי, הנה,  \לעומת ילדים שישתמשו יותר במילים אקספרסיביות

יש תרבויות שבהן השפה מתפתחת מהר יותר, המילים הן רפרנציאליות יותר מאשר   -< השפעת תרבות 

 תרבויות שהמילים בהן הן מפעילות יותר.

 רוכשות שפה באופן יחסי מהר יותר מבנים.ידוע שבנות  -< השפעת מגדר 

 

 סמנטיקה בשלב החד מילי 

מילים בשבוע. הלמידה   8-12בשבוע עד לקצב של  2-הקצב של רכישת המילים מתחיל בטפטופים של מילה 

סית איטי,  מילים הקצב הוא יח 50היא לא באותו הקצב לאורך כל הזמן. עד הזמן שבו שהילד רוכש בערך 

מילים  4יכול להגיע גם ל -מילים הילד פתאום קולט מבול של מילים, "פיצוץ לקסיקאלי"  50לאחר שיש לו 

מילים ומעלה בסיום  300חודשים בערך הילד מגיע ממילים בודדות בלקסיקון לעד בערך  4ביום. תוך 

 השלב החד מילי. 

 אמא )אני רוצה לאכול(.   –וסיטואציה  המילים הראשונות שנרכשות בהתחלה הן מאוד תלויות הקשר

 החפץ נמצא מול הילד והוא משיים אותו )רואה בקבוק ואומר "בקבוקי"(. -מילים מזהות

לא נמצאות בשדה הראייה של הילד אבל הוא בכל זאת אומר אותם כדי להפעיל את  -מילים מפעילות 

הוא מבקש    –בל אומר "בקבוק" הסביבה כדי שהוא יקבל מה שהוא רוצה. הוא לא רואה את הבקבוק א

אותו. השפה מתנתקת ממקום ומזמן. כאשר הילד משתמש במילה כמפעילה הוא יוצר שפה אשר אינה  

 תלויה במקום ובזמן.  
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 תהליכים נפוצים 

 . מוצצי = המוצץ הספציפי שלו -צמצום יתר 

שם כללי לחיות בעלות  אומר האו האו לכלב, אבל גם לחתול וגם לפרה. האו האו הפך להיות  –הכללת יתר 

 רגליים וזנב.  4

הם לא סותרים אחד את השני, שני התהליכים יכולים להופיע ביחד. עם הזמן תהליכי ההכללה נעלמים  

 והמילים נהיות יותר ספציפיות.

 )לא רק בשלב החד מילי(  רכישת מילים

 עקרונות מנחים:  3ילד רוכש מילים בצורה מושכלת על פי 

ככל שהמילה קרובה לצרכי הילד כך הוא ירכוש אותה יותר מהר. המילים הראשונות הם  סלקטיביות:. 1

 מהחיים שלהם )שמיכה, בקבוק, אמא אבא( 

לשרוול, "מחצה" כביש. כאשר חסר להם המילה שהם רוצים לומר, הם  -הילד ממציא מילים :המצאה .2

ים הילד ממציא מילים שלא קיימות בכלל ממציאים מילה הקרובה למה שהם רוצים להביע. יש פעמ

 בשפה.  

: שימוש במילה מעבר למשמעות המיידית, למשל הילד רואה כדור פורח אבל עוד לא יודע את  הכללה. 3

המילה אז הוא קורא לזה "מטוס". אין לו את המילה המדויקת אבל הוא יודע לשייך את זה לקבוצה 

 מסוימת ולכן הוא מכליל.

 החד מילי סוגי מילים בשלב 

 )דו לכדור, תו לחתול(.  זהות או דומות לשפת מבוגרים ונשענות עליה – מילים קונבנציונאליות. 1

 מוכרות לחברה ומובנות אך לא נמצאות במילון)הופה לכדור, מיאו לחתול(.   – מילים לא קונבנציונאליות. 2

, הילד  לומדים למה מתכוון אינן קשורות לשפת מבוגר, אבל עקביות וכך –מילים אידיוסינקרטיות . 3

 )אונה לכדור, גיגי לחתול( המציא אותה 

 הולופראזה

המילה מייצגת טווח משמעות רחב הכולל תכונות, פעולות, חוויות הילד וניסיונו, סיטואציה חברתית. 

 פעוט בן שנה אומר "אוטו". הכוונה יכולה להיות:  -למשל

 של אוטו", "אני רוצה לשחק באוטו" ועוד . "הנה אני רואה אוטו", " יש רעש בשמיים כמו 

 ה"אליפות" של ההורים זה להבין מתוך מילה אחת שהילד אמר למה הוא התכוון.

 פונולוגיה בשלב החד מילי 

ומהווים אבן דרך התפתחותית נורמטיבית בדרך  מילה היא צירוף צלילי חזרתי עקבי, השיבושים הם רבים 

נכונה. אין צורך לתקן את הילדים, זה יוצר קצר בתקשורת, פשוט צריך לדבר נכון והילד ילמד.  להפקה

דוגמאות לשיבושים: 

 השמטת הברה אחרונה )כדור < כדו(

 השמטת הברה שאינה מודגשת )בקבוק < בוק(

 חזרה על הברות )סבא < בבה(

 )דגל < גדל(  שיכול הברות

 פיח(  \החלפת עיצורים )פרח < פחח

 פישוט צרורות )פרחים < פחים( 

 עכשיף( שינוי בקוליות )עכשיו <

 השמטת עיצור )נקניקיה < נניקיה( 

 פרגמטיקה בשלב החד מילי 

הפרגמטיקה עוזרת להם להתנהל  צד מאוד חזק של הילדים, אבן היסוד הראשונה עליה נשענת הסמנטיקה. 

 מצוין אפילו במילה אחת כל פעם.

 * הילד הוא תקשורתי ביותר, מפעיל את סביבתו ונענה לה. 

 * משתמש במגוון כוונות תקשורתיות: סירוב, היענות, שאלה, נימוס, הצבעה, הבעת נתינה. 

 * משתמש בהנגנה נכונה. 

 * נעזר בהבעות פנים וגוף בג'סטות.

 ר בשיחה.* שומר על תו
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 משחק סימבולי 

ומשמש ככלי אבחוני וטיפולי   משחקו של הפעוט מספק מידע על יכולות שפתיות, חברתיות וקוגניטיביות

 מרכזי. בהתבוננות במשחק אנחנו יכולים לראות את רמת ההבנה, רמת הפרגמטיקה ורמת החשיבה. 

קבוק ומוצץ או שזה משחק טכני  האם המשחק סימבולי? לוקח את הבובה ומשכיב אותה לישון ונותן לה ב

 שבו הוא שם את הבובה בעגלה ורק מזיז. 

האם המשחק מתמקד בחפץ אחד או שהוא מוסיף גם כפית לבובה ו"משכלל" את המשחק שלו? ההבנה  

 יותר עמוקה.

 האם המשחק של הילד מלווה במלל או בקול? האם הוא שותק כל הזמן?

 ולי(? על בובה? על אמא? )רמה סימבולית יותר גבוהה(. האם הוא מבצע פעולות על עצמו )אוטו סימב

< לפי ההתבוננות נוכל להבין באיזה שלב מילי הילד נמצא. ילד שישחק עם שני חפצים אוטוטו יכנס לשלב 

הצירופי. ילד שיעשה רצף של פעולות על בובה תכף ילווה את זה במלל ויוכל לתאר לנו גם תהליך. המשחק 

 ר לנו להסתכל על השפה של הילדים גם בלי שהם ידברו איתנו כל הזמן.מאפש 0הסימבולי מגיל 

 

 סיכום מאפיינים 

שימוש בכוונות תקשורתיות מגוונות, השפה הבלתי מילולית משתלבת עם השפה   – מבחינה פרגמטית

 המילולית. 

מופיעות הרבה מילים, משמעות המילים מתקרבת למבוגרים, מעבר ממילים  – מבחינה סמנטית

 אידיוסינקרטיות ולא קונבנציונאליות למילים קונבנציונאליות.

 < יש קשר הדוק בין התפתחות חברתית וקוגניטיבית לבין התפתחות שפה. 

 

 אורות אדומים

, בגיל שנה צריך  לא מאוזן -מר מאכלים)אומר את כל החיות אבל לא או או מועט. < אוצר מילים לא מאוזן

 ( מילים בערך 15להיות 

 . < התפתחות לא סדירה )רכש מילים ואז נעלמו או רכש מילים ונעצר(

 )עושה הרבה פעלים, מאוד חכם, אבל לא משתמש במילים( < השפה אינה נגישה.

 ומת לב משותפת)הסבת תשומת לב( תש .joint attention \ joint actionבתקשורת כגון < קשיים 

 < חוסר היענות לסביבה, חוסר יוזמה.

 האבחון של קלינאית התקשורת יכול להיות מגיל צעיר מאוד, אפילו כשהוא נמצא בשלב החד מילי. 

 

 השלב הצירופי 

 יש ילדים שמגיעים אליו כבר בגיל שנה וחצי.  שלב זה מאפיין ילדים סביב גיל שנתיים. •

 זה שלב קצר, המהווה מעבר לראשית התחביר. •

זה לא התבטאות   מאופיין בדיבור טלגרפי, משמע הוא מורכב ממילות התוכן הכי משמעותיות. •

 במשפטים מלאים אלא רק "תוצה מיץ"= אני רוצה מיץ. 

 ומשכו. קיימת  שונות רבה בין הילדים ביחס לזמן הופעת השלב •

 התפתחות סמנטית

 מילים ביום 6-10לילדים יש אוצר מילים שמתרחב בסדר גודל של  •

הבינו קידוד של שפה אנושית שמנותקת מזמן   ילד מתחיל גם לדבר על חפצים שאינם מולו. •

 ומקום.

 לומד הרבה שמות עצמם •

 שמות הפעולה בלקסיקון של הילד, מתרחבים. •
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 מורפולוגיה

 "הרבה ספר", אומר לאמא "תקום".  - אינו יציבהשימוש הראשוני  •

, תוך בתיאוריות שרואות בילד שותף פעיל בתהליך הילד מפנים חוקים באופן יצירתי ואקטיבי •

הלמידה חלון = חלונים, הילד משחק ומבין את המורפולוגיה בעברית אבל עדיין לא הפנים את  

 החוקים באופן מלא.

 פרגמטיקה

 )רואים ילד בוכה ומבינים שהוא בוכה, הולכים להביא לו מוצץ(  יםהילד עירני לצרכים חברתי •

 הילד שומר על תור בשיחה  •

הבעת כוונות תקשורתיות מלוות במלל, באינטונציה מותאמת ולעתים בג'סטות )"לא קציצה",  •

 "הנה כדור"( "איפה אמא", 

ם בצורה , הרוב הם מסבירים גהתקשורת נשענת גם על דיבור וגם על כישורים תקשורתיים •

 פרגמטית וגם בצורה מילולית.

 פונולוגיה

 שיבושים דומים לשלב החד מילי אך בכמות פחותה. )דה= עבודה, בה= במבה( •

 השיבושים הופכים ליותר עקביים ובכך מקלים על המובנות. •

 ובן לסביבתו הקרובה.מהילד  •

 היגוי הולך ומשתפר בהדרגה.  •

 הבנה

 שלו ההבנה של הילד טובה יותר מההבעה  •

 הילד אמנם מפיק מבע דו מילי אך מבין משפטים שלמים. •

 .שהוא רחב יותר ההבנה של הילד נשענת על ידע העולם •

יתכן והילדים מבינים מילה מתוך המשפט אשר מבהירה להם את עיקר העניין )אתה רוצה לצאת   •

 לטיול עם חברים בגינה? טיול!( 

 אורות אדומים

 שאינו מתקשר כמקובל עם סביבתו.פעוט שאינו נענה למשחק משותף או  •

 פעוט שאינו יוזם שיחה  •

 פעוט שאחרי גיל שנתיים עדיין אינו מצרף מילים. •

 פעוט בן שנתיים עם פחות מחמישים מילים בלקסיקון.  •

MOTHERESE 

שפת האימהות: האימהות משוחחות עם הפעוט באופן המעודד שיחה והרחבת הידע השפתי. ישנן ארבע 

 : mothereseאסטרטגיות ל

 . התאמה לשלב השפתי של הילד, איתגור הילד ברמה מעט גבוהה מעל מה שהוא נמצא. 1

2 .Prompting- ( שאלות, חיקוי, עידוד לשלמהfill in .) 

 . הרחבת ותחימת המשפטים.3

 . עידוד שפה בתחומי עניין של הילד. 4
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 השלב הדקדוקי המוקדם 

גיל שנתיים ומסתיים עם הופעת משפטים  מתחיל עם הופעת הצירופים הראשונים, סביב  •

 . 3מחוברים סביב גיל 

מילים ביום בממוצע( ובתחום המורפולוגי   5השלב מאופיין בהתקדמות בתחום הסמנטי )לומדים  •

 והתחבירי. 

 בשלב זה מתחילים להופיע המשפטים.  •

הילד ישנה צמיחה מהירה של לקסיקון, אוצר המילים שהילד מבין, גדול יותר מאוצר המילים ש •

 מביע.

 מתרחשת האצה ברכישה של פעלים והבנת פעלים כקטגוריה תחבירית. •

 התפתחות המורפולוגיה 

 הילד מבין כי ניתן ליצור משמעויות חדשות על ידי שינוי יחידות קיימות באמצעות נטייה וגזירה. •

את  תהליכי הלמידה של הילד אינם מתבססים על חיקוי בלבד, אלא הילד יוצר מילים, חוקר  •

 השפה, הוא פעיל בתהליך הלמידה.

אם נתבונן על שגיאות של ילדים, נשמע תמיד שגיאות חדשות שהם פרי רעיונם.   •

 )חצפנית=חוצפנית+ חטפנית, למספר= לגזור(. 

 מורפולוגיה: הטייה למין, זמן ומספר בפועל ובתואר. מתחיל שימוש במשקלים והטיות. •

מושגים: צבע, צורה, זמן, מרחב, שמות משפחה,  -מוקדםסמנטיקה: מילים של שלב דקדוקי 

 שמות תוכניות טלוויזיה, חיות, אוצר פעלים ותארים. 

 ישנם שלבים לרכישת גזירה בתחום הפועל )מעבר בין בניינים(: 

 )עד שנתיים(: הילד מחקה את הסביבה.  שלב השינון .1

 ן מעבר בין בניינים.(: לילד יש ידע לגבי גזירת פעלים אבל עוד אי3שלב הנטרול )עד  .2

שלב החלת החוקיות )עד גן חובה(: הילד מקשר בין משמעות הבניין לבין צורתו ויש הרבה  .3

שגיאות יצירתיות בעקר במשמעויות בהן אין לשפה של הילד )או בכלל( מענה. )להתקרם, לשרוול, 

 מחצה כביש, ביצות, עיפרונים(. 

את חוקי השפה והרחיב מילון כך שהשגיאות  שלב הכרת המילון )החל מגן חובה(: הילד הפנים  .4

 שלו מתמעטות.

 תחביר

 בגיל שנה לילד יש מילים בודדות •

 מילים כולל צירופי שלילה ורכישת הטיות ומילות יחס. 2בגיל שנתיים הוא מצרך  •

צירופים )הנה אוטו, אבא   2מילים )הנה אוטו אבא( או מחבר  3בגיל שנתיים וחצי הילד מצרף  •

 בא(.

 לד יוצר משפטים פשוטים, משפטים מחוברים כולל "כי" ומשפטי שלילה. הי  3בגיל  •

 תחביר: משפט  פשוט, סדר מילים נכון. •

 תחבירית, לב השלב הדקדוקי המוקדם הוא יצירת משפט פשוט תקין. 

סדר מילים תקין נרכש בשלבים הראשוניים של השלב הדקדוקי המוקדם, סדרך המילים במפשט עברי 

 הוא חופשי.  
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 פונולוגיה

 היגוי הילד דומה מאוד למבוגר והוא מובן לסביבתו הקרובה וגם לזרים.   3בגיל  •

או שהם עושים  אנחנו נשלח לטיפול ילדים אשר הם בעלי שיבושים מרובים או שמובנותם נמוכה •

וחצי[,   4[, חוסר בל' ור' ]עד גיל 4ד' ]עד גיל -ג', ת'-שיבושים שאינם מתאימים לגיל )החלפות בין ק'

 [(. 6ש' וס' שורקות ]עד גיל 

כל פעם שהוא   -יש שיבושים בר' ל' ש' צ' ס' אבל הוא עקבי -פונולוגיה: הילד מובן לכל האנשים •

, ההיגוי שלו עקבי, הוא כל הזמן אומר את זה באותה כשהוא ירצה להגיד רוצה הוא יגיד לוצה 

 הצורה. 

 פרגמטיקה

 תורות בשיחה.  3-12הילד מסוגל לשמור עד  •

משתמש בפעולות דיבור כמו  שאלה, תיאור, חיזוק, תשובה. הם יוזמים שיחה, נשענים על שפה  •

 ץ תקשורת נוח.כערו

 משתמשים בג'סטות מותאמות  •

מתקשים לפרט את הרצון שלהם. אם לא מבינים  בכמה דרכים.מתקשים להבהיר את עצמם  •

 אותם הם יתקשו לשנות את הנוסח שלהם. 

 .ווידוא הבנה של המאזין וחצי הם מסוגלים להתחשב בידע המאזין 3מגיל  •

הבעות פנים, ג'סטות, קשר עין, משפט פשוט:  -פרגמטיקה: ג'סטות, כוונות תקשורתיות מגוונות •

 תמלול

 תורות 12ד ע -תורות בשיחה •

 בסביבות גיל שלוש וחצי  -ידע מאזין/ ווידוא הבנה •

 סיכום

 שליטה בהטיית שמות ופעלים  •

 אוצר מילים רחב ומספק להבעה כמעט חופשית. •

 שגיאות יצירתיות בגזירה והטיה. •

 יכולת להפיק משפט פשוט, כולל שמירה על סדר המילים במשפט. •

 כישורי שיח טובים •

 אורות אדומים

 טים חסרים )ללא מיליות תפקוד( או סדר מילים שגוי. אם קיימים משפ •

 קושי בהטיות שם ופועל.  •

 אוצר מילים ופעלים דל.  •

 השפה אינה נגישה לילד ודורשת ממנו מאמץ. •
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 אוחר השלב הדקדוקי המ 

שילוב של שדה סמנטי וידע עולם רחב, תחביר טוב, מורפולוגיה יוצרים מצב שבו ילד יכול לספר 

 תהליך או חוויה מורכבת בצורה טובה.רעיון, 

 הרחבת משפט שפוט 

 שייכות: "של" בסדר המילים הנכון •

 את הספר -הספר -יידוע פשוט והמילה "את": ספר •

 יד, בכל"מ )ארבע אותיות שמתפקדות כמו מיליות יחס( -מיליות יחס: על, בתוך, על  •

 כמתים פשוטים: כל ה... הרבה...  •

 ספירה אחת: ילד אחד; שני ילדים •

 כינויי גוף: אני, אתה, הוא, הם  •

 כל אלו קורים בסוף השלב הדקדוקי המוקדם ושולחים אותנו לשלם הדקדוקי המאוחר. 

 חובה ועד לכיתות הנמוכות. \השלב הדקדוקי המאוחר הוא החל מגיל גן טרום חובה

 ארגון פנימי.הילד יכול לעבד בו זמנית מספר יחידות ואף לארגן אותן בתוך מבנה שלם שיש בו 

הילד לומד ששפה משמשת להבעת רעיונות מורכבים ולהבעת יחסים בין מאורעות שונים ולא רק כדי  

 להביע רצונות אישיים של כאן ועכשיו. 

ההתפתחות מונעת גם מההתייחסות לטקסט כתוב. ילד כבר יכול לזכור מגוון רחב יותר של מאורעות  

 ולעבד דברים רחבים יותר ולתמלל את זה.

 פרגמטיקה

 הילד משתמש בשפה בשיחה כדי לשתף בחוויות, להתייעץ ולחוות דעה. •

 משתמש בשפה באופן חופשי ולצרכי תקשורת ולא רק לסיפוק צרכיו.  •

 יוזם יותר בשיחה: פונה, תורם מידע חדש. •

אם מקשיבים לי, אם הוא פנוי רגשית להקשיב,  -מתחשב בידע המאזין, מתחשב בצרכי המאזין •

 ות המאזין מבין את פני

 מבין חוקי שיחה )הישענות על הקשר לשוני וחוץ לשוני(.  •

 סמנטיקה 

 אוצר המילים והמושגים מופשט יותר ומעמיק יותר, מעבר ליומיום ולמוחשי  •

אחרי(, מידות )ארוך קצר(,  -מושגים משדות סמנטיים שונים: מושגי צבע, מושגי מרחב )לפני •

 ש....( פחות(, זמן )לפני ש... אחרי  -כמות )יותר

 הבנת פתגמים, משחק לשון, ניבים •

 הרחבת המילון נעשית גם באמצעות שליטה בתהליכי גזירה ונטייה. •

 מורפולוגיה

 שלב הפנת החוקיות המורפולוגית

הבנת הקשר בין צורה ומשמעות ועל ידי כך שליטה טובה בתהליכי גזירה ונטייה בפועל, בתואר  •

ומשקלים. הבנה שיש תהליכים שאני יכול להשתמש בהם כדי ובשם כולל מעבר בין בניינים 

 לשנות משמעות )ספר; ספרון. להלביש; להתלבש( 

 5רכישת יוצאי הדופן סביב גיל  •

 רכישת מבני סמיכות, סביל  •

 זיהוי חוקים מקשרים )בניין + שורש(  •
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הופכים לוקחים שם עצם ו הופעת תארים גזורי שם ושמות פעולה. )פליימובילי= שם עצם+ תואר( •

 אותו לתואר. 

 תחביר

 שלב הפנת החוקיות התחבירית 

 שימוש במשפטים ארוכים, מחוברים ומורכבים •

 ( 2.6הילד רץ והילדה קופצת )גיל  –משפטים מחוברים  .1

 ( 2.5-5הילדה שאני אוהב לובשת שמלה )גיל  –משפטי זיקה  .2

 ומעלה( 6הילד נבדק על ידי הרופא )סביב גיל  –משפטים סבילים  .3

יציאה מעבר לגבולות המשפט הבודד תוך ציון יחסי זמן, יחסי מרחב, סיבה ותוצאה, ידע נתון  •

 מול ידע חדש. 

( ובהמשך גם יחס: שייכות, מרחב, זמן -שימוש במילות יחס שכיחות בתחילת )בכל"ם, על, את •

 "מסביב", "לפני". 

 יבית התפתחות היכולת הנרט

 (. 5.5בערך ילד מתמודד עם סיפור סיפורים/ תיאור תהליכים )מגיע לשיא הבשלות בגיל  3מגיל  •

עליו לארגן את רצף אירועי הסיפור/ התהליך ולספר באופן מובן וקוהרנטי )מוסדר, מאורגן( תוך   •

 התחשבות בידע המאזין.

 השפה היא כלי נגיש להבעת הסיפור )ולא מטרה בפני עצמה(.  •

 ועד סוף גיל ההתבגרות. 2-3יכולת לספר סיפורים מבשילה מגיל  •

השפה משמשת כלי נגיש: להעברת תיאורי תהליך, להעברת מסרים שאינם קשורים לזמן ומקום,  •

 לחשיבה, פתרון בעיות, לחיברות.

 פונולוגיה

 דיבור ברור ומובן לכל •

 שימוש באינטואיציה ובקצב דיבור מותאמים  •

 (. 6, שורקות עד גיל  4.6ל עד גיל  שיבושים תקינים: )ר,  •

 לקות שפה בשלב דקדוקי מאוחר

 קושי בארגון המסר המילולי •

 קושי בתיאור תהליך/ סיפור סיפורים וחוויות.  •

 מקצר מאוד, משתמש במינימום המילים  -הילד ממעט לדבר/ לאקוני •

 קושי בהבנת הוראות מילוליות •

 קושי בהבנת מושגי מרחב, הפכים, מושגי זמן.  •

)בתוך, מעל, מתחת,  בעיות בהטיות, בריבוי בשימוש בצייני יחס –שגיאות בתחביר ומורפולוגיה  •

 , באופן שלא מתאים לגילו שלי, שלך( 

 קושי בהפקת משפטים מורכבים ומשועבדים  •

 קושי בזיהוי, הבנה והפק ה של תהליכי גזירה ונטייה.  •

 

 

 


