
 

  20/3-15לתאריכים  מערכת שעות שבועית ללמידה בחירוםא': שכבת 

 משימות למידה בספרי הלימוד משימות למידה מתוקשבות/ טפסי דיווח/
  

 20/3 ישישיום  19/3 יום חמישי 18/3 יום רביעי 17/3 יום שלישי 16/3 יום שני 15/3 יום ראשון 

 
טופס "בדיקת נוכחות" עד  

 11:00לשעה 
"בדיקת נוכחות" עד  טופס 

 11:00לשעה 
טופס "בדיקת נוכחות" עד  

 11:00לשעה 
טופס "בדיקת נוכחות" עד  

 11:00לשעה 
טופס "בדיקת נוכחות" עד  

 11:00לשעה 
טופס "בדיקת נוכחות" עד  

 11:00לשעה 

8:00-10:00 

 חשבון 
מערכת שידורים   8:00

 לאומית )חצי שעה(  
משימות העשרה עמודים  

 )חוברת(   27-70

 שפה 
כתיבת סיפור/ משפטים  

 על פי תמונה
 )אתר ביה"ס( 

 חנ"ג
"רוצים לזוז: שיווי משקל"  

 )אתר ביה"ס( 

 חשבון 
פתירת תרגילי חיבור  

 20וחיסור עד 
 ביה"ס(  ר)את

 חשבון 
שיוך משימה "בחנות  

 הצעצועים" 
 טלי(ייגד)אופק הילקוט ה

 שפה 
"יחיד   ותשיוך משימ

+   משחק כפולים" -ורבים
"מילה בום בנושא פעלים  

 זכר ונקבה"
 גיטלי(די)אופק הילקוט ה

9:00-11:00 

 זה"ב
 שיוך משימה

 "רובי והאופניים"
 )אופק הילקוט הדיגיטלי(

 גאומטריה 
: יחידות מידה 9נושא 

  81-78שרירותיות עמודים  
 )חוברת( 

 חשבון 
: ערכי האותיות  13נושא 

  137-134עמודים י -א
 )חוברת( 

 שפה 
שיוך משימה קריאה 

 " כנפיים ביד"
 טלי(גידי)אופק הילקוט ה

 גאומטריה 
עמודים   השעון: 13נושא 

 ( ת)חובר  126-123

 שפה 
משימת כתיבה: סיכום  

 שבוע )אתר ביה"ס( 

10:00-12:00 

 שפה 
תרגול   : אותיות הכתב

א', ז' עמודים   האותיות
)חוברת קסם    50-48

 הכתב( וחברים אותיות 

 מוסיקה
 זיהוי תבנית המקצב 

 )אתר ביה"ס( 

 מדעים 
מה זה להיות בריא?  

+ מענה    7-6ים עמוד
בכתב במחברת על  

 7עמוד   3-1שאלות  
 )חוברת "להיות בריאים"( 

 גאומטריה 
עמודים   השעון: 13נושא 

 )חוברת(   122-117

 שפה 
  דו שיח + סיכום חוברת 

 111-108עמודים 
 ( 2)חוברת קסם וחברים 

 חשבון 
: ערכי האותיות  13נושא 

  143-138י עמודים -א
 )חוברת( 

11:00-13:00 

 מדעים 
שיוך משימה "האם גם  

בעלי חיים מתחפשים?"  
 )אופק הילקוט הדיגיטלי(

 חשבון 
שיוך משימה "חיבור 

" )אופק  20וחיסור עד 
 יגטלי(דיהילקוט ה

 כישורי חיים
 שיוך משימה

 " כרות עם רגשות"ה
 הדיגיטלי()אופק הילקוט 

 שפה 
כתיבת סיפור/ משפטים  

 על פי תמונה
 )אתר ביה"ס( 

 חנ"ג
"רוצים לזוז: גבוה יותר"  

 )אתר ביה"ס( 
 

12:00-14:00  
 מקהלה צעירה 
 סרטון ופעילות 

 )מערכת סמארט סקול( 

 שפה 
טקסט סיפורי: "עכבר  

 בגינה" + האות ו 
 107-104עמודים 

 ( 2)חוברת קסם וחברים 

 מפתח הלב 
הקליטו או צלמו סרטון  

שלכם וספרו על מעשה  
בחודש   .ןטוב שעשיתם

 האחרון

 אמנות 
"אמנות במרחב הביתי"  

 )אתר ביה"ס( 
 

 


