
לחבק ילדי�, להעניק לה� יתרו� לחיי�.
ללמד אות� שפה נופת ע"י מורות שהומכו במיוחד למטרה זו,

בשיטה שהוכיחה עצמה ב-34 מדינות בעול�.

תוכניות הלימוד של הל� דורו�, מעניקות לילדי� שני� של חווית לימוד יוצאת דופ�, 
מומל
 על ידי פרופ�ורי� וחוקרי� ידועי ש� מתחו� החינו�.

תוכניות מנצחות ללימוד השפה האנגלית בהתאמה, לפי גיל, לפי גודל קבוצה.

לגילאי77–55

22 – לגילאי44

השיטה כוללת תוכנית לימוד �דורה ומפורטת ובה מערכי שיעור לכל מפגש וכ� 
אמצעי המחשה לכל נושא.

תוכנית לימוד אנגלית לילדי� בגילאי 2-4 
הפעילות מותאמת לכל הילדי� בג�/צהרו� בקבוצה אחת

Didi the Dragon
תוכנית לימוד אנגלית לילדי� בגילאי 5-7

הפעילות מותאמת לכל הילדי� בג�/צהרו� בקבוצה אחת
Polly the Collie

מה יוצא לג�/לצהרו�
מוניטי� איכותי ומשובח כג�/צהרו� ע� ער� מו�� חינוכי ממעלה ראשונה  

ילדי� מאושרי� והורי� מרוצי�  
הקנייה וחינו� דו לשוני – נקודת פתיחה טובה יותר לעתיד�  

Didi the Dragon - דידי הדרקונית המדליקה
Polly the Collie - ופולי כלבת הקולי

ה� גיבורות תוכניות לימוד מדהימות וחווייתיות לאנגלית מדוברת ברמת שפת א�. 
הדמויות צבעוניות עשירות בתוכ� לימודי עוצבו במיוחד ללימוד בגני� ובצהרוני�.

תוכניות הלימוד נותנות מענה להתפתחות הקוגניטיבית של הילדי� ומשולב בה�:  
משחק, הפעלות, שירה, �יפורי�, דקלומי�, האזנה מו�יקלית ועוד

כל ילד בג�/צהרו� מקבל �י�מה אישית לאתר אינטרנט שפותח על ידי חברת 
הל� דורו� המאפשר גישה למשחקי מחשב המשלבי� בתוכ� חזרה על התכני� 

הנלמדי� בג�.

נית� לקיימ�:
פע� או פעמיי� בשבוע.  

מש� כל שנות הילדות ועד הכני�ה לכיתה ב'  
השירי� והתכני� מקוריי� - פותחו על ידי יועצי חינו� והוראה מומחי�,   

בעלי ש� ועתירי ני�יו� מוכח בראשותה של הגב' הל� דורו�.
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 Flupe & Joey
ה� גיבורי תוכניות לימוד מדהימות וחווייתיות לאנגלית מדוברת ברמת שפת א�. 

הדמויות צבעוניות עשירות בתוכ� לימודי עוצבו במיוחד ללימוד בגני� ובצהרוני�.
תוכניות הלימוד נותנות מענה להתפתחות הקוגניטיבית של הילדי� ומשולב בה�:  

משחק, הפעלות, שירה, �יפורי�, דקלומי�, האזנה מו�יקלית ועוד
כל ילד בג�/צהרו� מקבל �י�מה אישית לאתר אינטרנט שפותח על ידי חברת הל� 
התכני�  על  חזרה  בתוכ�  המשלבי�  מחשב  למשחקי  גישה  המאפשר  דורו� 

הנלמדי� בג�.

נית� לקיימ�:
פע� או פעמיי� בשבוע.  

מש� כל שנות הילדות ועד הכני�ה לכיתה ב'  
השירי� והתכני� מקוריי� - פותחו על ידי צוות חינו� והוראה בראשותה של   

הגב' הל� דורו�.

מה יוצא לג�/לצהרו�
מוניטי� איכותי ומשובח כג�/צהרו� ע� ער� מו�� חינוכי ממעלה ראשונה  

ילדי� מאושרי� והורי� מרוצי�  
הקנייה וחינו� דו לשוני – נקודת פתיחה טובה יותר לעתיד�  

לחבק ילדי�, להעניק לה� יתרו� לחיי�.
ללמד אות� שפה נופת ע"י מורות שהומכו במיוחד למטרה זו,

בשיטה שהוכיחה עצמה ב-34 מדינות בעול�.

תוכניות הלימוד של הל� דורו�, מעניקות לילדי� שני� של חווית לימוד יוצאת דופ�, 
מומל
 על ידי פרופ�ורי� וחוקרי� ידועי ש� מתחו� החינו�.

תוכניות מנצחות ללימוד השפה האנגלית בהתאמה, לפי גיל, לפי גודל קבוצה.

תוכנית לימוד אנגלית לילדי� בגילאי 2-5 
קבוצות קטנות של עד 8 ילדי� בקבוצה

Fun with Flupe
תוכנית לימוד אנגלית לילדי� בגילאי 5-9

קבוצות קטנות של עד 8 ילדי� בקבוצה
Jump with Joey

השיטה כוללת תוכנית לימוד �דורה ומפורטת ובה מערכי שיעור לכל מפגש וכ� 
אמצעי המחשה לכל נושא.



שיטת "הל� דורו�" מלמדת את הילדי� אנגלית כשפה זרה בדיוק באותו אופ� בו ה� לומדי� בבית 
את שפת אימ�. זו הדר� הקלה והטבעית עבור הילדי� ומכא� הק�� שבהצלחת השיטה ב- 34 

מדינות ברחבי העול�, במש� 30 השני� האחרונות.
מחקרי� עדכניי� מלמדי� שחלו� ההזדמנויות המיטבי שבו ילדי� יכולי� ללמוד שפה זרה ברמת 
על  חיובי  באופ�  משפיע  נו�פת  שפה  לימוד  כי  ידוע  כ�,  כמו  לידת�.  ברגע  נפתח  א�,  שפת 

התפתחות המוח באופ� שיית� לילדי� יתרו� להמש� חייה�!!
שימוש  של  הגדולה  החשיבות  את  מבי�/נה  שאת/ה  בטוחי�  אנחנו  חינוכי,  מו�ד  כמנהל/ת 

בתוכניות לימוד מובילות, איכותיות שפועלות בהצלחה מוכחת.
הענקת חווית לימוד חיובית ושמחה לילדי� תעלה את ביטחונ� העצמי. 

כעת יש ל� הזדמנות גדולה להצעיד קדימה את הילדי� ולהגדיל את �יכוייה� לעתיד טוב יותר.
 עתיד שבו ה� ימצו את הפוטנציאל הגלו� בה� ואי� לנו �פק שצעד זה ג� יגדיל באופ� משמעותי 

את מ�פר ההורי� שיראו במו�ד שבניהול� בחירה מועדפת בעת הרישו�.

בברכה,
הל� דורו�

שיטת הל� דורו�
ללימוד אנגלית
כמו שפת א� 

עכשיו ג�
בגני�

ובצהרוני�
המובילי�


