אתרי תוכנות
אתרים אלה מכילים תוכנות .ישנה אפשרות להקליד בעברית .אין אפשרות לשמור .יש להדפיס בתום השעור
(כיון שאין לנו מנוי אי אפשר לשמור ולהמשיך בפעם הבאה)
http://ofek.cet.ac.il/units/he/lashon/unit102/ofekFace.aspx
פנים (איזה מן פרצוף) אין אפשרות להקליד אפשר אפשר להדפיס ולכתוב בכיתה את התאור (דוגמא עינים כחולות...וכו')..
http://ofek.cet.ac.il/units/he/lashon/unit102/act1.aspx
תאור דמות פנים (בלש הדמויות)
http://ofek.cet.ac.il/summer/OfekComics.aspx
קומיס (טוב לכתיבת דו שיח)

משחקים מקוונים
לימוד אותיות
http://www.bonbi.co.il/lgames/knowLetters/bonbiKnowletters.html
אותיות (זהוי אותיות) שומעים את שם האות
http://www.bonbi.co.il/lgames/bingo/3/bingoOtiyot.html
משחק בינגו אותיות (לימוד האלף בית) שומעים את שם האות

משחקי חיזוק קריאה (צלילים)
http://ofek.cet.ac.il/ab/lashon/kesem/game.aspx?game=bubbles1_1
משחק צלילים פתח ( 1פיצוץ בלונים עם הצליל המושמע )
http://ofek.cet.ac.il/ab/lashon/kesem/game.aspx?game=bubbles1_2
משחק צלילים פתח ( 2פיצוץ בלונים עם הצליל המושמע)
http://ofek.cet.ac.il/ab/lashon/kesem/game.aspx?game=bubbles2_1
משחק צלילים חיריק (פיצוץ בלונים עם הצליל המושמע)
http://ofek.cet.ac.il/ab/lashon/kesem/game.aspx?game=bubbles3_1
משחק צלילים חולם ושורוק (פיצוץ בלונים עם הצליל המושמע)
http://ofek.cet.ac.il/ab/lashon/kesem/game.aspx?game=bubbles3_2
משחק צלילים צרה  ,שורוק וחולם (פיצוץ בלונים עם הצליל המושמע)

משחקי חיזוק קריאה

(מילים)

http://ofek.cet.ac.il/AB/Lashon/kesem/game.aspx?game=connect1_1
מתח קו בין המילה המושמעת למילה הכתובה 1
http://ofek.cet.ac.il/AB/Lashon/kesem/game.aspx?game=connect1_2
מתח קו בין המילה המושמעת למילה הכתובה 2
http://ofek.cet.ac.il/AB/Lashon/kesem/game.aspx?game=connect2_1
מתח קו בין המילה המושמעת למילה הכתובה 3
http://ofek.cet.ac.il/AB/Lashon/kesem/game.aspx?game=connect2_2
מתח קו בין המילה המושמעת למילה הכתובה 4

http://ofek.cet.ac.il/AB/Lashon/kesem/game.aspx?game=connect3_1
5 מתח קו בין המילה המושמעת למילה הכתובה
http://ofek.cet.ac.il/AB/Lashon/kesem/game.aspx?game=connect3_2
6 מתח קו בין המילה המושמעת למילה הכתובה
)חיזוק קריאה (בנית מילים
http://ofek.cet.ac.il/AB/Lashon/kesem/game.aspx?game=puzzle1
1 פזל השלמת מילים
http://ofek.cet.ac.il/AB/Lashon/kesem/game.aspx?game=puzzle2_1
2 פזל השלמת מילים
http://ofek.cet.ac.il/AB/Lashon/kesem/game.aspx?game=puzzle2_2
3 פזל השלמת מילים
http://ofek.cet.ac.il/AB/Lashon/kesem/game.aspx?game=puzzle3_1
4 פזל השלמת מילים
http://ofek.cet.ac.il/AB/Lashon/kesem/game.aspx?game=puzzle3_2
5 פזל השלמת מילים
http://ofek.cet.ac.il/AB/Lashon/kesem/Game.aspx?game=monkey1
1 השלימו את המילה
http://ofek.cet.ac.il/AB/Lashon/kesem/Game.aspx?game=monkey2
2 השלימו את המילה
http://ofek.cet.ac.il/AB/Lashon/kesem/Game.aspx?game=monkey3
3 השלימו את המילה

http://www.mkm-haifa.co.il/ulpanim/circle0/index.htm
משחקי קריאה ודקדוק רב תרגילים
http://gamba.cet.ac.il/Student/StudentSubjectsMenu.aspx
משחקי קריאה רב תרגילים
https://sites.google.com/site/hagit1954/
אתר לקריאה מתקנת

תרגילים ללימוד שימוש במילון עברית
http://www.edu-negev.gov.il/tapuz/noamtp/me/atama/d.htm
1 סדר את המילים לפי האלף בית
http://www.edu-negev.gov.il/tapuz/noamtp/me/atama/d1.htm
2 סדר את המילים לפי האלף בית
http://www.edu-negev.gov.il/tapuz/noamtp/me/atama/d2.htm
3 סדר את המילים לפי האלף בית
http://www.edu-negev.gov.il/tapuz/noamtp/me/atama/d3.htm

סדר את המילים לפי האלף בית 4
http://www.edu-negev.gov.il/tapuz/noamtp/me/atama/d4.htm
סדר את המילים לפי האלף בית 5

תרגילים להבנת הנקרא
http://www.cet.ac.il/hama/reading/index.asp
באתר הזה תפגשו טקסטים בנושאים שונים ומסוגים שונים.
כל טקסט שתפגשו  -תשמעו ,תקראו ותעשו עליו פעילויות.
כל הפעילויות ידגימו לכם איך אפשר לקרוא טקסט כדי להבין אותו.
http://www.cet.ac.il/hama/listening/index.asp
באתר הזה תאזינו לשירים ולסיפורים.
כל שיר וסיפור תשמעו כמה פעמים וגם תעשו עליו פעילויות שונות.
בעזרת הפעילויות שתעשו תשימו לב לצלילים ולמילים בשפה העברית

שונות
http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/greenPage.aspx
בית ירוק
http://www.sababa.sviva.gov.il/recycling/gain/
מיחזור בעברית
http://olim.cet.ac.il/olim/LevelB/ShowGame.aspx?nUnit=1&nGame=1&nSubGame=0
אולפן ללמוד עברית לפי הספר "הכל חדש"

