
 

 משימה לימודית (אופק, ספר לימוד, אתרי תוכן, קובץ שיתופי וכד').   מפגש וירטואלי (מקוון)// טופס דיווח

 שכבה ו תכנון שבועי
 

 שעה 15/3יום ראשון  16/3יום שני  17/3יום שלישי  18/3יום רביעי  19/3יום חמישי 

טופס נוכחות ומה נשמע 
  11:00השעה עד 

טופס נוכחות ומה 
השעה עד נשמע 
11:00  

טופס נוכחות ומה 
השעה עד נשמע 
11:00  

טופס נוכחות ומה 
השעה עד נשמע 
11:00  

טופס נוכחות ומה 
השעה עד נשמע 
11:00  

9:00 

פעילות מה נשמע עם 
 המחנכת 

 

פעילות מה נשמע 
 עם המחנכת 

 

פעילות מה נשמע עם 
 המחנכת 

 להפגת תרגולנבצע : 
 מתחים

פעילות מה נשמע 
 עם המחנכת 

 

פעילות מה נשמע 
 עם המחנכת 

 

09:00 

 שפה 
 ..לבנך והגדת

 מילה טובה מאד לכיתה ו'
וענו  202-203' . קראו עמ

.  1-5במחברת על שאלות 
צלמו את תשובותיכם 

 ושלחו אליי.

 שפה 
 אתר גלים: 

המלך והצפרדעים- 
 מילות קישור

 שפה 
 ממטרד: שפה שיעור

  למשאב

 . צפו בשידור.1

. כתבו במחברת 2 

דברים  שלושהשפה 

חדשים שלמדתם 

 המשדר.בעקבות 

 . צלמו ושלחו אליי.3

 שפה 
 אתר גלים: 

  עמדה הבעת

 שפה 
צפו בסרטון של 

תום ומובי בנושא 
 קורונהה

ובחנו את עצמכם 
 בתום הסרטון

 

 מתמטיקה 
 

שיעור חזרה וסיכום 
ZOOM  

+  
עבודה מסכמת 

 באחוזים
 

 

(את העבודה יש לעשות 
במחברת או להדפיס 

ולהגיש כצילום עד יום 
 )  22.3.20-ראשון ה

 

 גיאומטריה
 משימת חובה: 

 מעגל:  גלים אתר 
 ועיגול

 העשרה: 
 -למעגל סביב

 מושגים שעשועון
, מעגל, עיגול(

, קוטר, רדיוס,מיתר
 ) קשת

 
 

' ומס שברים
 שלמים

 מתמטיקה 
 אתר אופק :

 חלק -מיץ שפריץ
 מכמות

 
 דף עבודה: 

 עשרוניים שברים
 ופשוטים

להעתיק למחברת, 
לפתור ולשלוח 

 לבדיקה. 

 

 מתמטיקה
העתיקו ופתרו את 
התרגילים שבקובץ 
 המצורף במחברת.

צלמו ושלחו אלי  
 לבדיקה.

 

 שברים וחילוק כפל
  פשוטים

  מתמטיקה
 חידות  גפרורים

 

 
 

 
 

 מילוליות שאלות
 בשברים

 

 אנגלית חגית 
 מטלת

Past Simple   באתר
 "גלים"

 

  -מדעים

נושא השיעור: 

 - האור תכונות

 אור שבירת

 

   -אנגלית חגית

משימת כתיבה הציגו 

 -את עצמכם באנגלית 

 Lino שיתופי בלוח

 גלית ז -תנ"ך 
 חזרה שאלות
 ספר לסיכום

 ג-ב פרקים שופטים

 אנגלית 
 חגית

 

 סגירת יום עם המחנכת 
 טופס איך עבר היום

סגירת יום עם 
 המחנכת 

טופס איך עבר 
 היום

סגירת יום עם 
 המחנכת 

 טופס איך עבר היום

סגירת יום עם 
 המחנכת 

טופס איך עבר 
 היום

סגירת יום עם 
 המחנכת 

טופס איך עבר 
 היום

-12:45
13:30 

עד טופס איך עבר היום 
  17:00השעה 

טופס איך עבר 
השעה עד היום 

17:00  

טופס איך עבר היום 
  17:00השעה עד 

טופס איך עבר 
השעה עד היום 

17:00  

טופס איך עבר 
השעה עד היום 

17:00  

 


