
 בית הספר הירוק לדיאלוג מקיים ע"ש אריאל שרון

 לומדים מרחוק מרגישים קרוב– א'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 

 בכל בוקר אשלח בקבוצת הווטסאפ שלנו משימת "בוקר טוב" ושאלה איך עבר עליכם היום, ואתם תגיבו לי בקבוצה,. היות וזה מחליף את בדיקת1. נוכחות וצ'ק אין
 הנוכחות יש להגיב בקבוצה עד 10:00.

 פעילות
 הפגתית

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

 ***פתחו כל יום בקריאת בוקר של  כ-10 דק'. קריאת בוקר

 עברית-עדי מפגשי זום
 מפגש לקבוצה 1

 בשעה: 11:30 קישור
 מפגש לקבוצה 2

 בשעה: 12:00 קישור
 מפגש לקבוצה 3

 בשעה: 12:30 קישור
 מפגש בנושא הקניית
  כוח קו (שורוק, קובוץ)

  יש להגיע למפגש עם:
 מחברת עברית וחוברת

 עברית "הכח לקרוא"
 חלק ו'.

 משימות תרגול לאחר
 המפגש (בחרו במועד
 שנוח לכם עד המפגש

  ביום חמישי):
 במחברת- כתבו 16.

 עברית-לימור
 יום שני 20.4 בשעה
 10:00 בנושא תרגול

 התנועות.
  קישור למפגש

 סיסמה:  025365
 

***********************
* 

 חשבון-עדי
 מפגש לקבוצה 1

 בשעה:  11:30  קישור
 מפגש לקבוצה 2

 בשעה: 12:00 קישור
 מפגש לקבוצה 3

 בשעה: 12:30 קישור
 מפגש בנושא בעיות

 חיבוריות

 עברית-עדי
 מפגש לכל הכיתה

 בשעה: 11:30 קישור
 מפגש בנושא יום
 השואה - המגירה

 השלישית של סבא
 

 דפי עבודה להדפסה
 

 מוסיקה-אפרת
 יום רביעי 22.4 בשעה

.10:00  
 קישור

 סיסמה: 656-073-336
 

***********************
* 

 חשבון-עדי
 מפגש לקבוצה 1

 בשעה: 11:30 קישור
 מפגש לקבוצה 2

 בשעה:  12:00 קישור
 מפגש לקבוצה 3

 בשעה: 12:30 קישור
 מפגש בנושא השלם
 וחלקיו-חלקים ושלם

 בציורים.

 עברית-עדי
 מפגש לקבוצה 1

 בשעה: 11:30 קישור
 מפגש לקבוצה 2

 בשעה:  12:00 קישור
 מפגש לקבוצה 3

 בשעה: 12:30 קישור
 מפגש בנושא אותיות

 הכתב. (י, ו, ר, ח)
  יש להגיע למפגש עם:

 מחברת עברית.
 משימות תרגול לאחר

  המפגש:
 1.במחברת- בתחילת

 השורה כתבו את האות
 י' בדפוס ולאחריה כתבו

 את האות י' בכתב (2
 שורות) חזרו על אותה

  סיפור לשבת
 על כל ילד/ה להקריא

 להוריו את עמוד 8
 ולשלוח אליי הקלטה עד

 ליום ראשון 26.4
 שאוכל לשמוע שאתם
 מקריאים בדיוק ושטף

 כפי שלמדנו

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/lemida-heroom/peilot-gofanit/
https://us04web.zoom.us/j/207673732
https://drive.google.com/file/d/1x3Ngt1OZfzd7RqShZjIlfPaL_A_uH4NJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x3Ngt1OZfzd7RqShZjIlfPaL_A_uH4NJ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13zxOG0C1mG8-q2zeJAMd1AS8SSHdpj6fZ7CQsEoM6w0/edit?usp=sharing
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99857337#6.1639.6.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99857337#6.1639.6.default
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 אותיות בקובוץ ו 6
 אותיות בשורוק.

 כתבו במחברת 25.
 מילים

 בשורוק/קובוץ.
 בחרו 2-3 מילים3.

 וחברו להן משפט.
 בחוברת עמ'4.

 4-11 (לאורך
 השבוע)

 משימת העשרה5.
 באופק: שורוק
 קובוץ צירופים

 ומילים.
 
 

 יש להגיע למפגש עם:
 מחברת וחוברת חשבון.
 משימות תרגול לאחר
 המפגש (בחרו במועד
 שנוח לכם עד המפגש

 ביום רביעי):
 1.עבודה בעמודים

64-66 
 
 
 
 

 

 יש להגיע למפגש עם:
 מחברת וחוברת חשבון

 + חוברת מדבקות.
 משימות תרגול לאחר
 המפגש (בחרו במועד
 שנוח לכם עד המפגש

  מחר):
 1.עבודה בעמודים

70-75 
 2.במחברת- חברו 5

 תרגילים שהשלם
 שלהם הוא 17 ו5
 תרגילים שהשלם

 שלהם הוא 15.
 
 

 משימה עם האותיות ו,
 ר, ח.

 2. כתבו במחברת
 בשורה אחת את המילה

 ירח מספר פעמים
 ובשורה מתחתיה את

 המילה רוח מספר
 פעמים.

 
***********************

* 
 חשבון-עדי

 מפגש לקבוצה 1
 בשעה:  11:30  קישור

 מפגש לקבוצה 2
 בשעה: 12:00 קישור

 מפגש לקבוצה 3
 בשעה: 12:30 קישור
 מפגש בנושא השלם
 וחלקיו- חלקים ושלם

 בסיפורים.
 יש להגיע למפגש עם:

 מחברת וחוברת חשבון.
 משימות תרגול לאחר

  המפגש:
 1.עבודה בעמודים

78-81 

 עופות: עבדו בחוברת בעמודים 36-37. את התצפית ניתן לבצע מהחלון או מרפסת הבית. את הסרטונים בעמוד 36 אפשר למצוא בחוברת המקוונות.1. מדעים
 משימת רשות: פתחו את החוברת המקוונת בעמוד 38, האזינו לשיר, לאחר מכן בצעו את המשימה בעמוד 2.39.

https://lo.cet.ac.il/player/?document=42745aae-832c-42d1-8954-75eb0c2a9cb1&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=42745aae-832c-42d1-8954-75eb0c2a9cb1&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=42745aae-832c-42d1-8954-75eb0c2a9cb1&language=he&sitekey=ebag
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=105550860#36.768.5.none
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=105550860#40.9813.5.none
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 היכנסו לקישור ובצעו את המשימה באומנות  אומנות

 

 נוסח המייל שנשלח עם קובץ זה:
 ילדים יקרים,

 בשבוע שעבר ציינו את ליל הסדר, המבטא בלוח השנה העברי את תחילתה של השנה, את תחילת יציאתו של עם ישראל ממצרים אל
 חירותו. גם בטבע אנו עדים בחודש זה לצמיחה ופריחה צבעונית, ימים שמשיים וריחניים, היוצרים אצל כולנו תחושה של התחדשות

 והתחלה חדשה.
 מקווה שעבר עליכם ועל בני משפחתכם חג פסח שמח וטעים. אשתף אתכם, שאני חגגתי עם משפחתי המצומצמת את החג אצלי

 בבית וחשבתי על כולכם ועד כמה אני מתגעגעת אליכם ולשגרה שלנו.
שונות ובדרכים בצורות לנצל שניתן פנאי לזמן והזדמנות הגרעינית המשפחה של ללכידות הזדמנות לנו אפשרו האחרונים                  השבועיים
שלנו הכיתה יחד! תמיד אנחנו אבל רגילים, בימים כמו בכיתה נפגשים לא אנחנו שאמנם לכם, מזכירה משפחתי. ועבור עצמי עבור                      ומגוונות

 נפלאה ומגובשת ויש בה יחסי חברות ואכפתיות נפלאים. המשיכו לחזק אחד את השני ולהיות בקשר כדי להיות מקור תמיכה הדדי.
  השבוע אנו משנים את מבנה הלמידה מרחוק, ולכן גם הקובץ "לומדים מרחוק-מרגישים קרוב" שהכנתי עבורכם שונה ומכיל בתוכו:

 נוכחות וצ'ק אין - יש לבצע בכל בוקר עד השעה 1.10:00.

 פעילויות הפוגה - לבחירתכם מתי לבצע.2.

 מפגשי זום - כתובים לפי ימות השבוע וכוללים: שעת המפגש, קישור למפגש, עם מה עליכם להגיע למפגש ואילו משימות3.
 תבצעו לפני/אחרי המפגש. אנו מודעים שכמות מפגשי הזום גדלה בשבוע זה וייתכן ויהיו מפגשים חופפים בין אחים או זמינות

 של המחשב בבית, ולכן מפגשים אלו יוקלטו והקישור של ההקלטה יועלה לקובץ זה לאחר מפגשי הזום. הורים שאינם מעוניינים
 שבנם/בתם יהיה מצולם, מתבקשים לבקש מהם לכבות את המצלמה ולעדכן על כך את המחנכת. שימו לב שקובץ זה יתעדכן

 ולכן יש לעקוב אחריו.
 משימות לימודיות נוספות - לאחר כל מפגש, כתובות משימות אותן ניתן לבצע במהלך השבוע , במשימות אלו לא הגדרתי את4.

 הימים על מנת שאתם תבחרו מתי לבצע אותן ולנהל בעצמכם את הלמידה שלכם עד ליום שישי 24/4.

https://docs.google.com/document/d/1I1JyCr6YkwH4oziQ2m8kH9SYaKP3-GHeDqJzJeCtg2s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-rUDAPGVqDONUAVrsqdc81F0nrYJeCqRkCUbUkQl5NI/edit
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 כחלק מהדיאלוג המקיים, אתם בוודאי שמים לב לחשיבות שהצוות רואה בקשר שלנו עמכם, ולכן נקיים יותר מפגשי זום ונמשיך להיות
 בקשר יומיומי. כמו כן, אמנם מפגשי הזום מוגדרים לכם ביום ושעה, אך ביתר המשימות אפשרנו לכם את הבחירה כיצד לנהל את זמן

 הלמידה. אני מזכירה לכם שחשוב לשתף ולחלוק ברגשות שאתם חווים ומתמודדים איתם, שוחחו עם ההורים, חברים ומי שאתם
 סומכים עליו. זכרו שגם אני נמצאת כאן בשבילכם תמיד. אני מאחלת לכולנו סוף שבוע נעים ובריאות לכולם, עדי

 


