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גאומטריה (שיעור) - ד' 2, ד' 3

 זוויות, השוואת זוויות. סוגי
מצורף קישור למשימה באופק מטח.

שיעור מחול (שיעור) - ד' 3

מוזמנים להיכנס לקובץ המצורף
ולבצע את המשימה בהנאה והנעה

(-:

את התוצרים המצולמים נא להעלות
לדף של כיתתכם

 הקישור המופיע בתוך הקובץ. לפי

בהצלחה!
לילך

אנגלית (שיעור) - ד' 3

   את הקבצים הבאים. הורידו
 לאחר  לי  את המשימות ושילחו מלאו

הפסח.

שיעור מחול (שיעור) - ד' 3

מוזמנים להיכנס לקובץ המצורף
ולבצע את המשימה בהנאה והנעה

(-:

את התוצרים המצולמים נא להעלות
לדף של כיתתכם

 הקישור המופיע בתוך הקובץ. לפי

בהצלחה!
לילך
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רגע להרגע
(שיעור) - ד' 3

̀`ג (שיעור) - חנ
שכבה ד''

הורים וילדים
מקסימים!

השבוע נעסוק
בנושא סבולת לב
ריאה - היכולת
להתמיד בפעילות

לאורך זמן.
מצורפת מצגת
עם פעילויות לכל
השבוע, כל יום
פעילות אחת.

פעילות גופנית
יום-יומית תאפשר
 להיות בכושר לנו
טוב, כלומר -

בריאים יותר, עם
מצב רוח טוב

יותר,
עירניים יותר
ומתפקדים טוב
 להגיע  כדי יותר.
לכושר גופני
 לבצע עלינו

פעילות גופנית
כמה פעמים
בשבוע, כזו
שתגרום לנו

להתאמץ ולהזיע.

רגע להרגע (שיעור) - ד' 3

`תרגיל 30 העיגולים``.
,  את הקובץ המצורף, הדפיסו פתחו
 כמה שיותר עיגולים לעצמים והפכו
עגולים, למשל; תפוז, שמש,
אופניים, משקפיים וכו`.

 בהרבה  יצירתיים, והשתמשו היו
צבעים.
בהצלחה!

רגע להרגע
(שיעור) - ד' 3

היום בפינתנו...
̀`תרגיל 10
השניות``.

 את הקובץ פתחו
המצורף.

בעמודים הזוגיים
יש מידע רב

בנושאים שונים;
מדעים, ספורט,
גיאוגרפיה וכו`.
בעמודים האי-
זוגיים יש שאלות
על המידע

המופיע בעמוד
הקודם.

 את הזיכרון בחנו
שלכם! אתם
יכולים להיעזר
 חול קטן בשעון
שיספור לכם את

הזמן.
10  הסתכלו
שניות על

התמונה, ולאחר
 לדף  תעברו מכן
 את הבא ותשאלו
עצמכם את
השאלות.
בהצלחה!

̀`ג (שיעור) - חנ
שכבה ד''

הורים וילדים
מקסימים!
 ממשיכים אנו

בנושא סבולת לב
ריאה בעזרת
דילגית:

נא להמשיך
בביצוע אתגר
הדילגית, לשפר
את ביצוע

המיומנות ומספר
הקפיצות במשך
30 שניות.

מצורף מערך
שיעור בנושא,
פעילות מהנה.

לאחר ביצוע
השיעור חישבו
על תרגילים
נוספים

שבעזרתם ניתן
לשפר סבולת לב
ריאה בעזרת
הדילגית:

רגע להרגע (שיעור) - ד' 3

חידות גפרורים``.
,  לכם חבילת גפרורים (כמובן קחו
 לא בשביל רק בשביל המשחק.

ניסויים מיותרים.....).
 את הקובץ המצורף, ונסו פתחו

לענות על חמש החידות שכתובות
שם.

בהצלחה!

רגע להרגע (שיעור) - ד' 3

 פסח שעשועי

רגע להרגע- המצגת נשלחה
במייל. (שיעור) - ד' 3

מצורף קובץ אומנות להכנת מנדלות
ופרחים...

את תמונות התוצרים יש להעלות
 למידה מרחוק... לפורום הכיתתי

(דרך הוובטופ)

החידה היומית... (תשובות לשלוח
בווצאפ)

 שבר את החלון? מי
 העבודה  חזר הביתה מן  ששון אדון
 באחד החדרים וגילה שהחלון

 הוא מנופץ.
 וראה על הדשא הביט מבעד לחלון
 הזכוכית של החלון.  את שברי תחתיו

 ושאל כיצד זה הוא קרא לבנו
 ילדים שיחקו  סיפר כי  הבן קרה.
 את הכדור אל בגינה בכדור, בעטו
 הילדים נעלמו  אותו.  ושברו החלון
 האב  שהספיק לזהות אותם. לפני
 של שרלוק החליט לבקש את עזרתו

באיתור הילדים ששב
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אחד האביזרים
הטובים לשיפור
סבולת לב ריאה
הינה הדילגית.
מצורף שיעור
לימוד ותרגול
הקפיצה
בדילגית.

מוזמנים לפעול
מעבר לשיעורי

מחכה לסירטונים
שלכם בוואצאפ.

פעילות מהנה
ומניעה!
הילה

3

תורה (שיעור) - ד' 3

 עבודה בנושא פסח ויציאת דפי
מצרים

עברית/מתמטיקה-שיעור
באמצעות zoom (שיעור) - ד' 3

קבוצה א`- איטל מתמטיקה
קבוצה א`- שיעור מתמטיקה עם

איטל.
 חיבור שיעור מתמטיקה עם איטל.
וחיסור שברים עם מכנים דומים.
 את הקובץ המצורף (קובץ 1) פתחו
 אפשר גם להדפיס.  השיעור. לפני

מחכה לכם!

קבוצה ב`- אילנה עברית
לדים יקרים, בשיעור זה (שיתקיים
בזום) נעסוק בסיפור עם ``שתי
כובסות בערב פסח``, שמטרתו

 חשוב עד מאוד  משהו ללמד אותנו
 נגלה בשיעור...). (אותו

 מוכנים לשיעור עם בבקשה היו
 אותו). עותק של הסיפור (הדפיסו
 משימת בסיום השיעור תקבלו

כתיבה, אותה יהיה עליכם לשלוח
 בוובטופ. אליי

מצפה לראותכם, להתרא

מדעים/אנגלית שיעור באמצעותמתמטיקה (שיעור) - ד' 3
zoom (שיעור) - ד' 3

 ס` מדעים ̀-עדי קבוצה א

̀-אפרת אנגלית קבוצה ב

עברית (שיעור) - ד' 3

תרגול בנושא שם המספר;
 רשימה ארוכה ככל הניתן * הכינו
של כמות החפצים שנמצאת

 שהתרגול  מכיוון סביבכם בחדר.
בנושא ``שם המספר`` עליכם
לכתוב את הכמות במילים ולא

 מנורות, כוס במספרים (לדוג` שתי
קפה אחת, שלושה עטים, מחשב
אחד, שלוש כריות, חמישה ספרי

קריאה וכו`).
* מתוך הרשימה שהכנתם, בחרו
 להם שמות תואר 10 חפצים והוסיפו
 מנורות מרהיבות, כוס (לדוג` שתי

קפה אחת שקופה וכו`).
 בבקשה  אליי את הרשימות שלחו

בוובטופ.

רגע להרגע (שיעור) - ד' 3

zoom-פגישה ב
עם סבא וסבתא, לשמוע מהם על
,מנהג מסורתי, שהם מאכל מסורתי

נוהגים כל שנה בפסח.
 את  ניפגש בזום,ואתם תעלו אנחנו
 סבתא בוואצאפ שיחת סבא או

וידאו...
נשמע מהם ונאחל להם חג

פסח/חרות שמח.

מולדת (שיעור)
- ד' 3

מולדת (שיעור)
- ד' 3

בימים אלה
לאחר סבב
 של שלישי

 לא בחירות עדיין
הוקמה ממשלה.
 ניתנה לכם אילו
אפשרות לפנות

עברית/מתמטיקה-שיעור
באמצעות zoom (שיעור) - ד' 3

קבוצה ב`- איטל מתמטיקה
קבוצה א- שיעור מתמטיקה עם

איטל.
 חיבור שיעור מתמטיקה עם איטל.
וחיסור שברים עם מכנים דומים.
 את הקובץ המצורף (קובץ 1) פתחו
 אפשר גם להדפיס.  השיעור. לפני

עברית (שיעור) - ד' 3

 בתחום שמעניין  כתבה כלשהי חרו
אתכם (ספורט, מדעים, פוליטיקה,
אופנה וכו`). הכתבה יכולה להיות

 מהאינטרנט.  או מהעיתון
 או  טבלה על דף לבן שרטטו
 אותה  חלקו במחברת עברית.
לשמות עצם, פעלים, תיאורים,

ומילות קישור.

מדעים/אנגלית שיעור באמצעות
zoom (שיעור) - ד' 3

 ס` מדעים קבוצה ב`- עדי

̀-אפרת אנגלית. קבוצה א

מתמטיקה
(שיעור) - ד' 3

גאומטריה
(שיעור) - ד' 3

מדידות שטח
 השלימו והיקף.
את המשימות
בקובץ ה צורף.
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 ולהביע למישהו
את דעתכם, אל

 הייתם מי
פונים?מה הייתם

מבקשים?
את תשובתכם
 ליבכם והגיגי
 על הכתב העלו

,גם כאן
השתמשו

במשלב לשוני
גבוהה ,סימני

פיסוק.

מחכה לכם!

קבוצה א`- אילנה עברית
לדים יקרים, בשיעור זה (שיתקיים
בזום) נעסוק בסיפור עם ``שתי
כובסות בערב פסח``, שמטרתו

 חשוב עד מאוד  משהו ללמד אותנו
 נגלה בשיעור...). (אותו

 מוכנים לשיעור עם בבקשה היו
 אותו). עותק של הסיפור (הדפיסו
 משימת בסיום השיעור תקבלו

כתיבה, אותה יהיה עליכם לשלוח
 בוובטופ. אליי

מצפה לראותכם, להתראות

 מתוך הכתבה 10 שמות הוציאו
עצם, 10 פעלים, 10 תיאורים ו10
 בטבלה. מילות קישור, וכתבו

בהצלחה!
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