
 
 3/2020/26-22,   'זשכבת  –מערכת שבועית  

 26/3/20יום חמישי  25/3/20יום רביעי  24/3/20יום שלישי  23/3/20יום שני  22/3/20ראשון  יום

 :בוקר טוב - 8.00-9.00
צילום בדיקת נוכחות + . 1

 המסודרתתמונת המיטה 
 שלכם.

  –חידון בנושא שוקולד  .2
באמצעות סרטון  רומי אביב

 בוואטסאפ.  

בדיקת  בוקר טוב  - 8.00-9.00
 נוכחות

 גיא  –חידון
 

- פגישה עם יעל ב – 09:00
ZOOM 

בוקר טוב  - 8.00-9.00
 בדיקת נוכחות 

 
הכנה לפעילות יום המעשים 

 הטובים

בוקר טוב  - 8.00-9.00
+ תמונת   בדיקת נוכחות

פרצוף מדברים שיש לכם 
 בבית.

בדיקת  בוקר טוב  - 8.00-9.00
 נוכחות

 
 

 –פגישת זום עם יעל  – 11:00
 נוכחות חובה! 

קריאה של  קריאת בוקר: 
חצי שעה ותקציר ליעל 

 בפרטי.

קריאה של חצי שעה קריאת בוקר: 
 ותקציר ליעל בפרטי.

קריאה של  קריאת בוקר: 
חצי שעה ותקציר ליעל 

 בפרטי.

קריאה של  קריאת בוקר: 
חצי שעה ותקציר ליעל 

 בפרטי.

קריאה של חצי  קריאת בוקר: 
 שעה ותקציר ליעל בפרטי.

משימה  - משימה בשפה 
 משויכת באתר "אופק".

לפי הסרטון   –פעילות גופנית 
 וההסבר של אור!

 

      

באתר   משימה - תנ"ך
 ."אופק"

 

  :אנגלית
7th Grade Important 
Skills – Environment 
ex. 1 – Saving Water. 

 בגיאוגרפיה  משימה 
 המשך עבודה בקבוצות  

לפי   –פעילות גופנית 
  הסרטון וההסבר של אלון!

 אשלח בוואטסאפ. 
 

      

 בהיסטוריה  משימה 
הממלכות   -צרפת ואנגליה 

 המלוכדות ויחסן לכנסייה  
  43-48קראו בספר עמודים 

  בקישור הזה
https://school.kotar.cet.ac.il/K
otarApp/Viewer.aspx?nBookI

D=94818232#45.8514.5.none 
ענו על השאלות בטופס המקוון  

:  שבקישור

https://forms.gle/a6Ac3f3J9u
NKejwDA 

 

 משימה במתמטיקה  
 :  1כיתה ז' 

מבדק  מקוון בנושא נקודות 
מידע  ר)יימס במערכת צירים

 לגביו ביום ב' אחה"צ(.  
  

: שיעור מתמטיקה  13.00
 עם יפית בזום. 

 פעילות גופנית  
 
 
 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94818232#45.8514.5.none
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94818232#45.8514.5.none
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94818232#45.8514.5.none
https://forms.gle/a6Ac3f3J9uNKejwDA
https://forms.gle/a6Ac3f3J9uNKejwDA


 
 משימה במתמטיקה  

 דף עבודה  
  מפגש זום עם יפית – 12:00

 
 
יעל   יעור אפייה עםש

באמצעות סרטון   –לזרוס 
בוואטסאפ. מוזמנים  

לשלוח לקבוצה תוצרים 
 שלכם!

 
 המשך עבודת שורשים

 משימה באנגלית 
אתר "גלים", המשימה המשויכת 

Ora's story 
https://www.galim.org.il/ 
 כניסה עם הזדהות אחידה 

 
 
 
 
 

 המשך עבודת שורשים

 חידונים:
 יובל 
 נטע

 מילאן 
 הודיה 

 
 
 
 
 

 המשך עבודת שורשים

 פעילות גופנית  
הסבר וסרטון של   לפי

 אלון 
 
 

 עדן, בר, ליהי  –חידונים 
 נעם -שיעור 

 משימה במתמטיקה  
 המשך עבודה בדף העבודה  

 
 
 

 משימה במדעים 
משויכת משימה באתר 

"השפעת נפח הגז על  –"אופק" 
 הלחץ שלו"

 

צפייה בסרט  – 15:00
"ללכת שבי אחריו"  

בקישור:  
https://learnonair.medias

pace.kaltura.com/ 
 
 

 זמן ללמידת חקר אישית 

 
 
 
 
 
 
 
 

   זמן ללמידת חקר אישית 

משימה באתר   - במדעים
"מעבירים מכלי  –"אופק" 

 לכלי"
 
 
 
 
 

 זמן ללמידת חקר אישית  

 
 
 
 
 
 
 
 

 זמן ללמידת חקר אישית  

 
 משימה בערבית  

תישלח בנפרד בקבוצת  
 הווטסאפ

 
 
 

   למידת החקר האישיתל זמן

 

      

https://www.galim.org.il/
https://youtu.be/-mXLaYJm9iA
https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/
https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/

