
 בית הספר הירוק לדיאלוג מקיים ע"ש אריאל שרון

 לומדים מרחוק מרגישים קרוב– כיתה ד'1
 תאריכים: 19-24/4

 
 יום שישי 24/4 יום חמישי 23/4 יום רביעי 22/4 יום שלישי 21/4 יום שני 20/4 יום ראשון 19/4 

  אתם מתבקשים להיכנס לפורום במרחב הכיתתי ולמלא את הקישור נוכחות ולעשות צ'ק אין עד השעה 1.10:00. נוכחות וצ'ק אין
 צ'ק אין וצ'ק אאוט: בכל יום אשלח בקבוצת הווטסאפ שלנו משימת "בוקר טוב" ושאלה איך עבר עליכם היום, ואתם תגיבו לי בקבוצה.2.

 

 פעילות
 הפגתית

 מומלץ בכל יום לבצע פעילות גופנית (חשוב לבצע בחדר מאוורר) –פעילות גופנית למצב רוח טוב1.

 כתבו לכל אחד מבני המשפחה פתק נחת.2.

  צפו במצגת הבאה: מפרגנים לנו ולאחרים3.

 מפגשי זום
 

 מפגש בעברית עם דפנה
 בשעה 10:00 בנושא

 הבנת הנקרא (מענה על
 שאלות)  + הכנה לטקס

 יום השואה.
 קישור למפגש

 סיסמה:  013225
 לפני המפגש: יש להיכנס

 לקישור זה ולענות על
 השאלה ולצפות בסרטון.

 יש להגיע למפגש עם:
  מחברת/ דף וקלמר.

 משימות תרגול לאחר
  המפגש:

 תרגלו את שלמדנו1.
 בטקסט זה. הצב

  והעקרב.

 מפגש במתמטיקה עם
  חגית בשעה 10:00
 בנושא: הסבר ושיח

 בעקבות מבחן חודש
 מרץ.

 קישור למפגש
4WdXKn  :סיסמה 

 יש להגיע למפגש עם:
 מחברת מתמטיקה

  ועפרון
 משימות תרגול לאחר

  המפגש:
 1. דף עבודה תרגילים

 עם נעלמים ותובנה
 מספרית (לבדיקה ושיח

 ביום ד' בזום)
  מפגש מוקלט:

 יום השואה:
 בשעה 10:00 תישמע
 ברחבי הארץ צפירה.
 בשעה 10:02 היכנסו
 לצפות בטקס שישודר

  בקישור.
************************

** 
 

 מפגש עם דפנה בשעה
 11:00 בנושא יום

 השואה. הסיפור "רציתי
 לעוף כמו פרפר"

 קישור למפגש
 סיסמה: 006562

  מפגש מוקלט:
 

 מפגש במתמטיקה עם
  חגית בשעה 11:00

 בנושא: בדיקה ושיח על
 דף העבודה (פעולות

 במספרים  טבעיים עם
 נעלמים + הקנייה
 בשברים פשוטים,

  השלמה ל-1).
 קישור למפגש

9Bi9f0 :סיסמה 
 יש להגיע למפגש עם:

 דף העבודה פתור,
 מחברת מתמטיקה

  ועיפרון.
 משימות תרגול לאחר

  המפגש:
 1.  לתשומת ליבכם -

 מפגש באמנות עם ליבי
  בשעה 9:00.

 קישור למפגש
1mzmZe :סיסמה 

 יש להגיע למפגש עם
 קלמר: מספריים, עיפרון,
 טושים, דף מדפסת או כל

 דף ממחברת ואם יש
 מכסה של גבינה או קוטג

 שקוף.
  מפגש מוקלט:

************************ 
 מפגש בעברית עם דפנה

 בשעה 11:30 בנושא
 הבנת הנקרא (פיצוח

 מטלה ושאלות ידע גלוי).
 לפני המפגש: מומלץ

 עברית דפנה
 תרגול הבנת הנקרא-

  שאלות ידע גלוי:
 משימה באופק לביצוע:

 "שפנים בסלע". שימו לב,
 משימה זו תיבדק

 ותינתן עליה הערכה.
 

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/lemida-heroom/peilot-gofanit/
https://lo.cet.ac.il/player/?document=5164a63c-26a7-46c1-b484-106f3c3153f5&language=he#pageId=page_1&documentId=5164a63c-26a7-46c1-b484-106f3c3153f5
https://drive.google.com/file/d/1X0oB1jUiYIV2AFkaIepYxs8rdEn5Fuin/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0oB1jUiYIV2AFkaIepYxs8rdEn5Fuin/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0oB1jUiYIV2AFkaIepYxs8rdEn5Fuin/view?usp=sharing
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100663541#88.3251.6.default
https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%A7%D7%A8%D7%90/844/
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 טקסט נוסף לתרגול.2.
 ציפור החייט.

  מפגש מוקלט:
************************ 

 מפגש בחנ"ג עם בני
  בשעה 12:00.
 קישור למפגש

1K8EdY :סיסמה  
 יש להגיע למפגש עם

 בגדי ונעלי ספורט
  מפגש מוקלט:

************************ 
 מפגש באנגלית עם

  אליזבטה בשעה 13:00
The :נושא השיעור 

 Weather - מזג האוויר
 קישור למפגש

 סיסמה: 785495
 יש להגיע למפגש עם
 מחברת, חוברת וספר

 אנגלית
 משימות תרגול לאחר

  המפגש:
 1. הקשיבו לשיר , בחרו

 2 מילים, כתבו את
 המילים במחברת, כיתבו

 פירוש ליד כל מילה (מי
 שרוצה אפשר להוסיף

 איור מתאים) . 2. כנסו
 לקישור והשלימו את

 המשימה. כתבו במחברת
 אנגלית את המשפט

  המתאר את מזג האוויר.
   משימת אתגר / רשות

   מפגש מוקלט:
************************ 

 מפגש לילדי מנהיגות
 ירוקה עם ליאורה בשעה

.18:00  
 קישור למפגש

 סיסמה: 008739

 לאחר השיעור בזום 
 אוסיף קישור למשימת

 הערכה.
 2. דף עבודה - שברים

 פשוטים  (לבדיקה ושיח
 בשבוע הבא)

  מפגש מוקלט:
************************

** 
 מפגש באנגלית עם

  אליזבטה בשעה 13:00
Do you :נושא השיעור 

like to dress up  
 קישור למפגש

 סיסמה: 951908
 יש להגיע למפגש עם
 הציוד: ספר, חוברת,

 מחברת אנגלית
 משימות תרגול לאחר

 המפגש:
Practice Book  .1  

page 70  
 2. כנסו לקישור כתבו

 מילה מתאימה מתחת
  לכל תמונה.

  משימת אתגר/רשות
  מפגש מוקלט:

 לצפות בסרטון.
 קישור למפגש

 סיסמה: 000122
 יש להגיע למפגש עם:

 מחברת וקלמר
 משימות תרגול לאחר

  המפגש:
 משימת תרגול צבי1.

 הים
 משימת הערכה עם2.

 ציון בנושא ידע גלוי-
 "שטחים ירוקים"

  מפגש מוקלט:
************************ 

 מפגש במדעים עם חן
 בשעה 13:00.

 בנושא: סיכום נושא
 "הטכנולוגיה"

  קישור למפגש
  סיסמה: 011293

 יש להגיע למפגש עם:
 מחברת, חוברת וקלמר

   מפגש מוקלט:
************************

** 
 מפגש הנהגת תלמידים

 עם אליזבטה ומאיה
 בשעה 17:00

 הקישור למפגש
 סיסמה: 191791

 קראו את הכתבה "מי מצטרף לתנועת הנוער?" בעמוד 18-19 בחוברת שלומית מנווה דניאל. (החוברת נמצאת גם באתר אופק). לאחר הקריאה,1. מולדת

https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading/about-earth
https://drive.google.com/file/d/1c8EbxBP8fi3oT1Iy4YkYqNUXLjUFTwCN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c8EbxBP8fi3oT1Iy4YkYqNUXLjUFTwCN/view?usp=sharing
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/clothes/clothes-words
https://ngllife.com/wild-weather
https://ngllife.com/wild-weather
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  עברו לעמוד 37, בחרו משחק אחד ושחקו עם משפחתכם. אם יש לכם עוד משחק אחר, כתבו אותו במחברת.

 תרגול גופים: כנסו לאתר אופק, לספרים שלי (מילה טובה מאוד 2). קראו עמודים 39-40 וענו על שאלות 1.1-4. עברית
  משימה באופק להערכה: "שפן הסלע" יש לבצעה ביום שישי ולאחר מכן אבדוק אותה ואשלח לכם בחזרה משוב והערכה.2.
 חומרים שאציג במפגשי הזום נמצאים כאן לעזרתכם: מצגת המפגש הראשון, מצגת המפגש השני, דף סוגי שאלות, שאלות ידע גלוי, שלבי פיצוח3.

 מטלה

 בעקבות מבחן חודש מרץ יישלח ביום ראשון, לכל ילד/ה משוב במייל + קבצים לתרגול בהתאם למיומנויות ולנושאים הדורשים תרגול נוסף.1. מתמטיקה
 יישומטיקה, תרגול לוח הכפל בע"פ2.
  שברים, השלמה ל- 1 - בחוברת מס' 9, עמ' 343-47.
 משימה משוייכת באופק,  חידות במספרים - משימת בחירה4.

 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102431978#42.5352.6.default
https://docs.google.com/presentation/d/1au7LLh6V45EwVDArc8vY2sFDToX_jTbVI2ZScjoeQ0U/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1mSfG3IGJT7mXZHmwlqTwg0G7EpP-0aYdSipIWYKkgdE/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/1-jFsRWcr8iko-lrNp4Y_03vM0S43kRWmXYv2JGzsp84/edit
https://drive.google.com/open?id=1Igce-uRvaThTOb6t98Zt7HwFl59DeSyrfbDEbjPMcFk
https://drive.google.com/open?id=1Igce-uRvaThTOb6t98Zt7HwFl59DeSyrfbDEbjPMcFk
https://drive.google.com/open?id=1Igce-uRvaThTOb6t98Zt7HwFl59DeSyrfbDEbjPMcFk
https://www.yisumatica.org.il/flash-upload/js/js.html?lang=he&page=23322&tr=r1rgrm6gm&student_tirgul=1&youtube=jE8rUtbdViY
https://ebag.cet.ac.il/
https://ebag.cet.ac.il/

