תכנון שבועי עבור ה' ) 1כל סוגי האירועים(
שעה

יום

ראשון 29/03/2020
ד' נ י ס ן ת ש"פ

ש נ י 30/03/2020
ה' נ י ס ן ת ש"פ

שלישי 31/03/2020
ו' נ י ס ן ת ש"פ

ר ב י ע י 01/04/2020
ז' נ י ס ן ת ש"פ

חמישי 02/04/2020
ח' נ י ס ן ת ש"פ

1
2
3
חנ``ג )שיעור(  -שכבה ה'' ,שכבה
ו''

שיעור מחול )שיעור(  -ה'  ,1ה'
 ,3ה'  ,4ו'  ,1ו' 2

חנ``ג )שיעור(  -שכבה ה'' ,שכבה
ו''

שיעור מחול )שיעור(  -ה'  ,1ה'
 ,3ה'  ,4ו'  ,1ו' 2

אמנות )שיעור(  -שכבה ה'',
שכבה ו''

מוזמנים להיכנס לקובץ המצורף
ולבצע את המשימה בהנאה והנעה
(-:

4

ילדים מקסימים ,אנחנו ממשיכים
מוזמנים להיכנס לקובץ המצורף
ילדים מקסימים ,השבוע נעסוק
בנושא סבולת לב ראה בעזרת
ולבצע את המשימה בהנאה והנעה
בנושא סבולת לב ראה  -היכולת
הדלגית.
(-:
להתמיד בפעילות לאורך זמן.
נא להמשיך בביצוע אתגר הדלגית ,
פעילות גופנית יום-יומית תאפשר לנו
להיות בכושר טוב ,כלומר  -בריאים את התוצרים המצולמים נא להעלות לשפר את ביצוע המיומנות ומספר את התוצרים המצולמים נא להעלות
לדף של כיתתכם
הקפיצות במשך דקה שניות..
לדף של כיתתכם
יותר ,עם מצב רוח טוב יותר ,
לפי הקישור המופיע בתוך הקובץ.
עירניים יותר ומתפקדים טוב יותר .לפי הקישור המופיע בתוך הקובץ.
לאחר ביצוע הפעילויות במצגת,
כדי להגיע לכושר גופני עלינו לבצע
בהצלחה!
חישבו איזה תרגילים עוסקים
בהצלחה!
פעילות גופנית כמה פעמים
לילך
בשיפור סבולת לב ראה.
לילך
בשבוע ,כזו שתגרום לנו להתאמץ
מיצאו שני תרגילים נוספים לשיפור
ולהזיע.
סבולת לב ראה.
אחד האביזרים הטובים לשיפור
מחכה לתשובות ולסירטונים שלכם
סבולת לב ראה הינה הדלגית.
בקבוצה.
מצורף קובץ עם הנחיות ללימוד
ותרגול בעזרת הדלגית,
פעילות מהנה ומועילה.
מצורפת מצגת לפעילות שבועית
לשיפור סבולת ראה בדרכים
מגוונות.
פעילות מהנה ומניעה.
מפגשי זום מתמטיקה /עברית
)שיעור(  -ה' 1

5

לקראת חג הפסח שמתקרב אלינו -
שתי משימות.
 12:00 - 12:40קבוצה א` בשיעור
האחת  -מצה בשברים ,
מתמטיקה עם אתי ,
קבוצה ב` בשיעור עברית עם יעל צ .ושנייה  -חידון על המספר ארבע.
הורידו את שני הקבצים ,פתרו בדף
או במחברת ,צלמו ושלחו לבתי
בוובטופ.
בהצלחה!
מפגשי זום מתמטיקה /עברית
)שיעור(  -ה' 1

6

מתמטיקה )שיעור(  -ה' 1

פעילות הפוגה  -סתם בשביל
הכיף) ...שיעור(  -ה' 1

מתמטיקה )שיעור(  -ה' 1

אנגלית )שיעור(  -ה' 1

מפגשי זום מדעים /אנגלית
)שיעור(  -ה' 1
 12:00 - 12:40קבוצה א` בשיעור
מדעים עם שרונה.
קבוצה ב` בשיעור אנגלית עם אפרת

תרגול שברים
פתחו את הקובץ המצורף.
ניתן להדפיס ולפתור או להעתיק
למחברת מתמטיקה ולפתור.

מצורף קובץ של משימות באנגלית.
המשימות כוללות קריאה ,כתיבה
והבנת הנקרא
עליכם למלא את המשימה ולהגישה
בתום חופשת פסח
בהצלחה!
אפשר להיעזר במישהו או במילון

מפגשי זום מדעים /אנגלית
)שיעור(  -ה' 1

פעילות הפוגה  -סתם בשביל
הכיף) ...שיעור(  -ה' 1

פעילות הפוגה  -סתם בשביל
הכיף) ...שיעור(  -ה' 1

והיום בפינתנו`` ...תרגיל 30
 13:00 - 13:40קבוצה ב` בשיעור והיום בפינתנו`` ...חידות גפרורים`` 13:00 - 13:40 .קבוצה ב` בשיעור והיום בפינתנו`` ...איפה אפי?`` ועוד
העיגולים``.
שאר חידות חיפושים למיניהן.
מדעים עם שרונה.
קחו לכם חבילת גפרורים )כמובן ,
מתמטיקה עם אתי ,
פתחו את הקובץ המצורף ,הדפיסו ,
פתחו את הקובץ המצורף.
רק בשביל המשחק .לא בשביל קבוצה א` בשיעור אנגלית עם אפרת
קבוצה א` בשיעור עברית עם יעל צ.
בשקופית הראשונה חפשו את אפי .והפכו כמה שיותר עיגולים לעצמים
ניסויים מיותרים.(.....
עגולים ,למשל; תפוז ,שמש ,
בשאר השקופיות חפשו את
פתחו את הקובץ המצורף ,ונסו
אופניים ,משקפיים וכו`.
הפריטים שיש בתחתית כל ציור.
לענות על חמש החידות שכתובות

שישי 03/04/2020
ט' נ י ס ן ת ש"פ

שעה

1
7
8

יום

ראשון 29/03/2020
ד' נ י ס ן ת ש"פ

ש נ י 30/03/2020
ה' נ י ס ן ת ש"פ

שם.
בהצלחה!

שלישי 31/03/2020
ו' נ י ס ן ת ש"פ

ר ב י ע י 01/04/2020
ז' נ י ס ן ת ש"פ

חמישי 02/04/2020
ח' נ י ס ן ת ש"פ

בהצלחה!

היו יצירתיים ,והשתמשו בהרבה
צבעים.
בהצלחה!

שישי 03/04/2020
ט' נ י ס ן ת ש"פ

