
יום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום  ראשון

08:00-08:45
בדיקת נוכחות

קריאה אישית-ומשימת בוקר 

למסמך דיווח על קריאה קישור

בדיקת נוכחות

ומשימת קריאה אישית

למסמך דיווח על קריאה קישור

בדיקת נוכחות ומשימת קריאה -

אישית

למסמך דיווח על קריאה קישור

בדיקת נוכחות ומשימת קריאה -

אישית  

למסמך דיווח על קריאה קישור

בדיקת נוכחות ומשימת קריאה -

אישית

למסמך דיווח על קריאה קישור

שעה גלוקאלית עם אביטל מפגש  09:00-09:45
חוויות מהחופשה–בזום

שיח רגשי

קישור לזום
Meeting ID: 253 205 8487

עם המורה נטלי ואביטל-שפה 

.יום השואה והגבורה-מפגש בזום 

קישור לזום

יום השואה

מפגש זום עם נטלי ואביטל

לזוםקישור

המורה מיכל משימה בגלים  –מדעים 

:נושא השיעור

מנסים ומגלים  –המים כממס 

קישור למשימה בגלים 

.המורה שירי-הנדסה

משימות באופק בנושא שטח והיקף  
מלבנים 

שטח מלבנים: מצולעים ברשת.1

שטחים והיקפים-מצולעים ברשת. 2

הפסקההפסקההפסקההפסקההפסקה09:45-10:00

–שפה עם אביטל 10:00-10:45
–קפסולת זמן קורונה -יומן אישי 

.זיכרונות

מתוך החוברת המצורפת
קישור ליומן

שיעור –נתליאנגלית עם המורה 

חזרה ותרגול אוצר  : תרגול הנושא

מילים

עם אביטל-שפה

לשואה ולגבורההזכרוןיום טקס9:50

חשבון  המורה שירי שיעור זום  

שברים פשוטים: הנושא

קישור לזום

שיעור זום  נתליעם המורה –אנגלית 

חזרה ותרגול אוצר מילים: הנושא

קישור לזום

הפסקההפסקההפסקההפסקההפסקה10:45-11:15

המורה שירי  שיעור זום נושא –חשבון 11:15-12:00

חזקות: השיעור

עם המורה שוש שיעור –תרבות ישראל 

בזום הנושא

חסידי אומות העולם

לזוםקישור

חזרה  נתלישיעור בזום עם –אנגלית 

ותרגול אוצר מילים

קישור לזום

שיעור מוסיקה עם ויקטוריה בזום

קישור לזום

עם המורה מיכל שיעור זום  –מדעים 

מחזור המים בטבע:הנושא

קישור לזום

הפסקההפסקההפסקההפסקההפסקה12:00-12:15

שיעור בזום עם נטלי נושא –שפה 12:15-13:00

השואה והגבורה: השיעור

קישור לזום

( משויכות)משימות באופק 2–מולדת 

:

שושנת –צעדים ראשונים במפה . א

.  הרוחות 

.  המילון של סימני המפה–המקרא . ב

-שפה

–חוברת חגים –משימה בעת הדעת 

" הצלקת"–קורצאקיאנוש

: המורה דניאל שיעור בזום הנושא–ך "תנ

סיכום מכות מצרים  

קישור לזום

המורה שירי משימה באופק –חשבון

" שברים ברשת מציאת החלק"

זילכהמחנכת אביטל 1' תכנית למידה מרחוק כיתה ד 24/3/20 – 19/4/20 

דוד שמעוניש "בית הספר הממלכתי ע
גבעתיים

https://forms.gle/ovSEvg9yzsaRYmjJ9
https://forms.gle/ovSEvg9yzsaRYmjJ9
https://forms.gle/ovSEvg9yzsaRYmjJ9
https://forms.gle/ovSEvg9yzsaRYmjJ9
https://forms.gle/ovSEvg9yzsaRYmjJ9
https://us04web.zoom.us/j/2532058487
https://zoom.us/j/91744706883?pwd=dTdqSWUrMjFkc0lPcEowTnFkS1NpQT09
https://zoom.us/j/91744706883?pwd=dTdqSWUrMjFkc0lPcEowTnFkS1NpQT09
https://www.galim.org.il/science/unit/%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9E%D7%9E%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D%3Flang%3Dhe?lang=he
https://www.shomron.org.il/wp-content/uploads/2020/04/%EF%BF%BD%D7%A7%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%96%D7%9E%D7%9F-2020.pdf_.pdf
שירי ברנס is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
https://zoom.us/j/7869591255?pwd=N2VLWDNrVjR5VDloR1RDdXA1dGdoZz09
https://us04web.zoom.us/j/74360326835?pwd=R2NkZlpCOXoybmtzQ3ZFdXN3Sy81dz09
https://zoom.us/j/7869591255?pwd=N2VLWDNrVjR5VDloR1RDdXA1dGdoZz09
https://zoom.us/j/9861455444?pwd=djRnbWpKL1BBaTBDTXlDY1d4RVlJdz09
https://zoom.us/j/93584617416?pwd=ekRsNWhpclZmdW9ZbXd0RnlsNHZkZz09
https://zoom.us/j/99000555782?pwd=R2JLS2g5SjJ1Wnh2dTIySGZlVE10dz09
https://us04web.zoom.us/j/79534424805?pwd=dE5tYUJRNDhOMWc2bkl6Wk45ZTUzdz09

