
  מהירה בקריאה האצבע עם לעבוד
  

 . האצבע עם לעבוד דרכים אינסוף האמת למען ,יש
   !ךבשביל טובה הכי היאו, שלך הדרך את יש, האצבע את להעביר אחת דרך אין, מניסיוני

  .ואינטואיטיבי טבעי באופן יקרה זה. לך מתאים שהכי מה את, ךשל הנוחות מקום את למצוא ךרטתצ האת
  :יותר ידועות דרכים כמה הנה אך
  

  אצבע .1
  . קורא שאתה השורות את האצבע עם סמן בפשטות

 הגיוני יותר זה .שמאל יד עם הקריאה את מבצעת אני כאן, לב שים
 מסתירה ימין יד כי, ימין יד עם מאשר שמאל יד עם לקרוא בעברית

 יותר יהיה שבאנגלית כפי בדיוק, אותו מגלה שמאל וידאת הכתוב 
  . ימין יד עם לקרוא נוח

  . קוראת שאני לשורה מתחת המילים לאורך עוברת האצבע
   חפץ ובכל בקיסם, בנוצה, במכחול, בעט להשתמש ניתן

  .בדעתך שעולה
  
  

, ימין יד עם עבוד ,שמאל יד עם לעבוד ךל נוח לא אם, נוספת פעם
   .בעיה שום אין
 מאד מהר. ביותר זמנית היא, הנוחות לחוסר באשר תדאג אל

  .וזורמת טבעית תיעשה הזאת התנועה
  .ביותר והמוכרת הראשונה הצורה זוהי

  
  
  

  שורה סוף, שורה תחילת .2
  

, שורה סוףו שורהה תחילת אחר האצבעות עם עוקבת, השנייה הצורה
  . שורהה סוף שורהה תחילת

 מספיק בה אין שלדעתי הפשוטה מהסיבה, אותה אוהבת פחות אני
  .בבקשה, כך שנוח למי אך, העין עבור תנועה

  
  
  

  סימניה .3
  .הסימנייה עם המוכרת זאת היא הבאה הדרך

 בתחילת נמצא אתה עוד כל כי, חלקית רק אותה אוהבת אני, שוב
 לך יש העמוד לסוף מגיע כבר כשאתה אבל היטב עובד זה העמוד

 אך, אותה לזרז במקום הקריאה מהירות את להאט יכול זה. בעיה
 כמו אלקטרוניים בקוראים האמת למען. אישית בחירה זו, שוב

 שאר כל כי לקרוא היחידה הצורה זוהי, ברית-אי, ייפדא, קינדל
  . דפים הופכות הצורות

  
  
  



  השורה גבי על אצבע .4
 טבעי באופן זאת עשה והוא, שלימדתי ילד שביצע עבודה צורת זוהי
 מלפני סמן כמעין, המילים את ומגלה השורה גבי על רץ האגודל: כך
  .מלהה

  .ימין יד עם בלועזית, שמאל יד עם לעבוד נוח יותר יהיה בעברית
  
  
  

  אצבעות 3 .5
 מאד שדומה, הזאת הדרך, הספר עם המגע את שאוהב למי

 שימוש עושה פשוט, 1 מספר בסעיף כמו האצבע עם לעבודה
  "רצות"ו למילים מתחת האצבעות. באחת במקום אצבעות בשלוש
  .מתחתיה השורה לאורך

  
  
  
  

  S לצייר .6
  

 את להוריד ולא המסלול את לעצמו לשרטט אוהב שממש מי ויש

 את בעצם ומלטפת S האות את משרטטת כשהיד, מהדף היד

  .הספר
) יותר חדים אלכסונים או( זו צורה, יותר הגבוהות במהירויות
  .הטקסט על היד של מאמצת ופחות מהירה יותר זרימה מאפשרת

  
 לאינטואיציה לתת אלא, זה את לאלץ צריך לא. מאליו יקרה השאר כל. )1(מספר  האצבע עם נתחיל אנחנו

 אף היום בו קוראת אני בוש הסגנון את .ךמשל סגנון תפתחהזמן  עםש טבעי באופן יקרה .אותך להוביל ךשל
  .הזמן לאורך שגיליתי מה, לי שנוח מה של תמצות, סינתזה נוצרה שלב שהוא באיזה פשוט. לי הראה לא אחד

 לנו נראה שבהתחלה מה, בנגינה בעיקר ,אחרים מתחומים יודעים גם שאנו כפי אך, מאולץ קצת זה בהתחלה
 זה, לדאוג צריך לא אתה אז. פעמים מספיק זה על חוזרים שאנו ברגע טבעי לנו הופך כך אחר ,מאולץ מאד
 להתרגל תתחיל שאתה ברגע. לזה רגיל לא אתה כירק  עכשיו רק לך נוח לא זה, קצר זמן תוך נוח לך יהיה
 השימוש של היתרונות את תגלה וכשאתה ,טבעי לך להיות יהפוך כבר זה  - מאד מהר קורה וזה -  לזה

  .קודם כמו לאיבוד ללכת צריך אתה מה בשביל תבין לא ,באצבע
 


