
"  ?מה נשמע"טופס נוכחות 

:מהלך היום

כשנכנס אדר –עברית שיעור 

רוצים לזוז–גופני חינוך 

–שיעור חשבון 
100רצף המספרים עד 

"?איך עבר היום"טופס 

קישור לטופס

"אופק"משימה מקוונת באתר 

קישור לשיעור

"2שבילים פלוס "עבודה בחוברת 
157-160' עמ

קישור לטופס

משימת הבנת הנשמע
ותרגול קריאה

אשמח לקבל תמונות שלכם מתאמנים

"אופק"יש משימות באתר 

1

2

3

4

5

11:00השעה עד 

17:00השעה עד 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSBV_VQJJ9Xk31rIb1WtfOw8xWC9YyoOEGRlsWmqRkrEjzIA/viewform
https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%91/taskID=88d8ff16-f104-476f-9787-4a610dc4ba57&groupID=5d10dd77-a81d-4826-9e03-2c015cd3d3ca/
https://www.youtube.com/watch?v=5YCIQsGchgc&list=RDCMUC_fUfLFo31WTFZPxgr1EcLA&start_radio=1&t=40
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGoMur-b1ZshoI_YN3OFOxnJSdLXWvD-Dlxm1i0Lgm8uyxZw/viewform


"  ?מה נשמע"טופס נוכחות 

:מהלך היום

–עברית שיעור 
עבודה לפי קבוצות

–שיעור חשבון 
20חיבור וחיסור עד 

–אומנות 
חיות  לצייר איך 

בעזרת כף היד

"?איך עבר היום"טופס 

קישור לטופס

קישור למשימות לפי קבוצה

קישור לדף עבודה

לסרטוןקישור 

קישור לטופס

צלמו את עצמכם קוראים את הטקסט  
(עד דקה)ושלחו לי סרטון 

אשמח לקבל תמונות של היצירות  
כדי שאכין אלבום כיתתיבוואטסאפ

1

2

3

4

5

11:00השעה עד 

17:00השעה עד 

"עשר אצבעות"תוכלו לתרגל באתר 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSBV_VQJJ9Xk31rIb1WtfOw8xWC9YyoOEGRlsWmqRkrEjzIA/viewform
https://docs.google.com/document/d/1I8eXTdL4PcGcCjV7RYpPUUuEkTKvpHvT0AHTZ7S8dd8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5LeeMF0wDvUQTg2bDJaU1ZqSzg/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=qJNSOte9h4I
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGoMur-b1ZshoI_YN3OFOxnJSdLXWvD-Dlxm1i0Lgm8uyxZw/viewform


"  ?מה נשמע"טופס נוכחות 

:מהלך היום

–עברית שיעור 
"אופק"משימה באתר 

–שיעור חשבון 
20חיבור וחיסור עד 

טבחים צעירים
עוגת גזר  

"?איך עבר היום"טופס 

קישור לטופס

"אופק"קישור לאתר 

קישור לדף עבודה

למתכוןקישור 

קישור לטופס

תנו לילדים לקרוא לבד את המתכון  
העוגה  תמונות של המנוקד ושלחו לי 

שהכנתם

1

2

3

4

5

11:00השעה עד 

17:00השעה עד 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSBV_VQJJ9Xk31rIb1WtfOw8xWC9YyoOEGRlsWmqRkrEjzIA/viewform
https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%91/taskID=88d8ff16-f104-476f-9787-4a610dc4ba57&groupID=5d10dd77-a81d-4826-9e03-2c015cd3d3ca/
https://drive.google.com/file/d/0B5LeeMF0wDvUWlZPUUtUcTBiSE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iz3mImTZafJd11SGXiKDcw76r6rgcvn_/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGoMur-b1ZshoI_YN3OFOxnJSdLXWvD-Dlxm1i0Lgm8uyxZw/viewform


"  ?מה נשמע"טופס נוכחות 

:מהלך היום

–עברית שיעור 
משימות לפי קבוצות

–שיעור חשבון 
20חיבור וחיסור עד 

טבחים צעירים
עוגת גזר  

"?איך עבר היום"טופס 

קישור לטופס

קישור למשימות לפי קבוצות

קישור לדף עבודה

למתכוןקישור 

קישור לטופס

פעמים2קראו את הטקסט 

תנו לילדים לקרוא לבד את המתכון  
העוגה  תמונות של המנוקד ושלחו לי 

שהכנתם

1

2

3

4

5

11:00השעה עד 

17:00השעה עד 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSBV_VQJJ9Xk31rIb1WtfOw8xWC9YyoOEGRlsWmqRkrEjzIA/viewform
https://docs.google.com/document/d/1I8eXTdL4PcGcCjV7RYpPUUuEkTKvpHvT0AHTZ7S8dd8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5LeeMF0wDvUWlZPUUtUcTBiSE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iz3mImTZafJd11SGXiKDcw76r6rgcvn_/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGoMur-b1ZshoI_YN3OFOxnJSdLXWvD-Dlxm1i0Lgm8uyxZw/viewform


"  ?מה נשמע"טופס נוכחות 

:מהלך היום

ספורט   
רוצים לזוז

גיאומטריה   
מצולעים

אומנות
ציור חיות

"?איך עבר היום"טופס 

קישור לטופס

קישור לפעילות

קישור למשימה באתר אופק

לדףקישור 

קישור לטופס

תרגילי זריזות

1

2

3

4

5

11:00השעה עד 

17:00השעה עד 

המשימה תישאר פתוחה עד יום שבת

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSBV_VQJJ9Xk31rIb1WtfOw8xWC9YyoOEGRlsWmqRkrEjzIA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=AqNEGNHVLL4
https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%91/taskID=316f1f4c-a010-4cfb-9f8f-6295a1c7808a&groupID=252071c3-be2e-4113-aa07-85e9ebeea125/
https://drive.google.com/file/d/1pqU_6cnqXPrjZQnNom3LGYR-G3izLwn_/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGoMur-b1ZshoI_YN3OFOxnJSdLXWvD-Dlxm1i0Lgm8uyxZw/viewform

