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 קטע קריאה ללא הקשר -  למבוגרים תרגול

 *דרכה שלך, או לאחר קבלת ה *מומלץ לתרגל עם קלינאית התקשורת

 

  .הקשר ללא מילים של ארוך קריאה קטעלפנייך 

 סוג את זהוו הפרלקסיות מספר את סיכמו, רם בקול הקטע את קיראו 

 .הפרלקסיות

 

  :הפרלקסיות מספר את לצמצם כדי

 הקריאה קצב את האטו 

 אצבע במעקב השתמשו 

 המיליםאו  השורות מרווחי את שנו 

 האותיות צפיפות את שנו 

 

 

  :ראשונה קריאה

  :_____שגיאות' מס

  :____________________________________________________השגיאות סוג

 

  !בהצלחה
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התבוננתם הלכו חתול נפלתי אפרוחיהם קישוא תכליתי סולם 

שורטת מרגיע טלפון  גזר גבר גדי דלי מאושר ספל הרגיש

חשדות אופניים שיעור לדאבוני הסתדרות ראש הממשלה 

מסגרת מורה  גב דג ילדים אנציקלופדיה עפיפון לוח רוח עב

ארגז שלום ראשון  פריחה מריצה כוכבים בלונים סבון טבלאות

התערבלות ברווזים מטעים מטענים מפתחות דלת רשת קשת 

חטא התקשר התקדם נס מהנדס נרגיש מרשה  רתנשיקה זוה

תמונה כיסא מספריים שן שעון   קשת עומדיםעכבר נזילה 

ערפילים גר גב גרב גבר מסקנה מאפיינים חולמות תובנה 

ה תואנה צהבהבים מתמטיקכרטיסן גלמוד שורה בירה מפהק 

חבל סינון צינור טל מחשבותיהם  פיצוי הערוץ הראשון לבנה

 תלתלים באר שבוע בורקסים חשמלאי מערכתמתמודד 

 נמר תיקתוק מאמרים גלשן ראייה צמר יםמשקפי קונכייה

תיאטרון   דורשים גבוה שמח צהובון קטעים נשבר נקטר

תרנגול אופרה כפר נופש מפוטרים מתפטרים פטריה כתבה 

כותבים חושבים חורשים חקלאים חדווה קיר ריק קר רק 

מראה וירוס תרגיש מרגיל ריקבון נבון שיר בייתי אוטופיה 

וירטואלי שולחן אפריל מאיר בלשנית צאן בשלנית חישוק 

לים כיתה כתביו מגילה נר נד ניכר שוהם נכיר נוברים תלת

מסתכלים מסכלים מחלקה  רגמיסרון מתגבר מתבעליך 

 ליבחנרקיס מ מוסדות קל בלוטמחליקה חלקה מערבבים 

שם תירס מנהל תן נבח חולץ מטאטא  יוקשוח שולחות שטיח

ידית האטה מדף צלף גירוש ים מכבסה זועם מאוורר סוגר שן 

 שפחית סלסלה יחף דר בוצע עציץ פנס מעופף מואר קיש פר


