
 תכנון שבועי ללמידה מרחוק – כיתה ג'3
20/3/2020 – 15/3/2020 

 

 יום שישי יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון 
 שעה 1

 
 8:30-8:45 קבוצה 1
 8:45-9:00 קבוצה 2
 9:00-9:15 קבוצה 3
 9:15-9:30 קבוצה 4
 9:30-9:45 קבוצה 5

  9:45-10:00 קבוצה 6

 

 פתיחת בוקר
 קריאת בוקר

 (אנה)
 

 פתיחת בוקר
 קריאת בוקר

 (אנה)

 פתיחת בוקר
  קריאת בוקר

 (סימה)

 פתיחת בוקר
 קריאת בוקר

 (אנה)

 פתיחת בוקר
 קריאת בוקר

 (אנה)

 פתיחת בוקר
 קריאת בוקר

 (אנה)

 מתמטיקה שעה 1
 (נוי)

 קבוצת ירוקים
 נושא: כפל וחילוק

 צפו בסרטון
 בנושא חילוק
 "בבריינפופ"

 ובצעו בחן את
 עצמך

 
https://il.brainp
op.com/catego
ry_11/subcate
gory_123/subj

ects_7187/ 
 
 
 

 עברית- קריאה
 לירון

 ספרים מדברים וזזים
 באתר "גלים"  סיפור

 קערת העץ. כנסו
 לקישור הבא:

https://www.galim.
org.il/hebrew/unit/
%D7%A7%D7%A2%

D7%A8%D7%AA-%D
7%A2%D7%A5?lang

=he 

 
 

 אנגלית
 סימה

  עברית
 אנה

 קבוצה 1
 קבוצה 2

 נושא: פסח
 מטרה: דיוק בקריאה
 ובירור מילים חדשות

 פעילות: עמוד 77 לקרוא
 קטע מידע על אליהו

 הנביא, לבחור 3 מילים
 קשות ולכתוב להן

 פירושים (ניתן להיעזר
 במילון או מתוך הקשר

 במשפט).

 עברית
 אנה

 קבוצה 3
 קבוצה 4

 נושא: פסח
 מטרה: דיוק בקריאה

 והפקת משמעות
 מקטע

 פעילות: לקרוא ע"מ
 78-80 ולענות על
  השאלות בע"מ

81-82 
 

 עברית
 אנה

 קבוצה 1
 קבוצה 2
 משימה להגשה

 באתר "גלים" –

  פצפון

 

 

https://il.brainpop.com/category_11/subcategory_123/subjects_7187/
https://il.brainpop.com/category_11/subcategory_123/subjects_7187/
https://il.brainpop.com/category_11/subcategory_123/subjects_7187/
https://il.brainpop.com/category_11/subcategory_123/subjects_7187/
https://il.brainpop.com/category_11/subcategory_123/subjects_7187/
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%A7%D7%A2%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%A5?lang=he
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%A7%D7%A2%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%A5?lang=he
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%A7%D7%A2%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%A5?lang=he
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%A7%D7%A2%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%A5?lang=he
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%A7%D7%A2%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%A5?lang=he
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%A7%D7%A2%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%A5?lang=he


 תכנון שבועי ללמידה מרחוק – כיתה ג'3
20/3/2020 – 15/3/2020 

  
 

  
 מתמטיקה שעה 2

 נוי
 קבוצת צהובים

 משימה באתר
 "עשר אצבעות"

 בנושא כפל
 וחילוק

 

 מתמטיקה
 נוי

 קבוצת כתומים
  נושא: כפל

 מטרה: משמעות
 הכפל

 פעילות: צפייה
 בסרטון באתר

 "בריינפופ" ולאחר
 מכן ענו על שאלות

  בחן את עצמך.
 

https://il.brainpop.
com/category_11/
subcategory_123/s
ubjects_5614/feat
/ures_settings_18 

 
 

 כנסו לאתר
 "השבחה" שחקו

 במשחק "כפל ללא

 אנגלית
 סימה

 מתמטיקה
 נוי

 קבוצת לבנים
 נושא: סדר פעולות 

 חשבון. צפו בסרטון וענו
 על שאלות בחן את

  .עצמך
https://il.brainpop.co
m/category_11/subc
ategory_123/subject

s_6054/   
 
 

 בצעו את המשימה
 באתר "גלים" בנושא
  סדר פעולות חשבון

 

 עברית
 אנה

 המשך עבודה
 קבוצה 5
 קבוצה 6

 נושא: פסח
 מטרה: דיוק בקריאה

 והפקת משמעות
 מקטע

 פעילות: לקרוא ע"מ
 78-80 ולענות על
  השאלות בע"מ

81-82 
 

 

  עברית
 אנה

 המשך עבודה
 קבוצה 3
 קבוצה 4

 משימה להגשה

 באתר "גלים" –

  פצפון

 

https://il.brainpop.com/category_11/subcategory_123/subjects_5614/features_settings_18/
https://il.brainpop.com/category_11/subcategory_123/subjects_5614/features_settings_18/
https://il.brainpop.com/category_11/subcategory_123/subjects_5614/features_settings_18/
https://il.brainpop.com/category_11/subcategory_123/subjects_5614/features_settings_18/
https://il.brainpop.com/category_11/subcategory_123/subjects_5614/features_settings_18/
https://il.brainpop.com/category_11/subcategory_123/subjects_5614/features_settings_18/
https://il.brainpop.com/category_11/subcategory_123/subjects_6054/
https://il.brainpop.com/category_11/subcategory_123/subjects_6054/
https://il.brainpop.com/category_11/subcategory_123/subjects_6054/
https://il.brainpop.com/category_11/subcategory_123/subjects_6054/
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 הפסקה" ולאחר מכן
 פתרו את התרגילים

 בע"מ 125-126

 
 

 עברית שעה 3
 אנה

 קבוצה 1
 קבוצה 2

 נושא: פסח
 מטרה: הפקת

  משמעות מקטע
 פעילות: לקרוא
 את הקטע ע"מ
 70-73 (ספר

 דיגיטלי)
 ע"מ 74 שאלה 1

 סעיף א, ע"מ
75-76 

 הנדסה
 נוי

 קבוצת כחולים
  נושא: זוויות

 צפו בסרטון הבא
 וענו על שאלות בחן

  .את עצמך
https://il.brainpop
.com/category_1
1/subcategory_1
22/subjects_554
2/  

 
 
 

 בצעו את המשימה
 "באתר "אופק
 בנושא זוויות

 חינוך גופני
 
 יוגה לילדים

https://www.youtube.
com/watch?v=v6l2wv2

A988 
 

 
 

 

 הפוגה
 

 בואו נצייר קומיקס
https://www.youtube.c

om/watch?v=-r0BrfCgA

P4 

 

 

 עברית
 אנה

 משימה באתר "גלים" -
  מתבלבלים ומתארגנים

 

 עברית

 אנה

 קבוצה 5

 קבוצה 6

 האזנה לסיפור –

 "הדחליל" מאת לוין

 קיפניס.

https://omny.fm/

shows/headfull/1

dd81e49-92f5-49

94-9356-a92f009

8170b 

 משימת כתיבה

 לאחר האזנה: ערכו

https://il.brainpop.com/category_11/subcategory_122/subjects_5542/
https://il.brainpop.com/category_11/subcategory_122/subjects_5542/
https://il.brainpop.com/category_11/subcategory_122/subjects_5542/
https://il.brainpop.com/category_11/subcategory_122/subjects_5542/
https://il.brainpop.com/category_11/subcategory_122/subjects_5542/
https://www.youtube.com/watch?v=v6l2wv2A988
https://www.youtube.com/watch?v=v6l2wv2A988
https://www.youtube.com/watch?v=v6l2wv2A988
https://www.youtube.com/watch?v=-r0BrfCgAP4
https://www.youtube.com/watch?v=-r0BrfCgAP4
https://www.youtube.com/watch?v=-r0BrfCgAP4
https://omny.fm/shows/headfull/1dd81e49-92f5-4994-9356-a92f0098170b
https://omny.fm/shows/headfull/1dd81e49-92f5-4994-9356-a92f0098170b
https://omny.fm/shows/headfull/1dd81e49-92f5-4994-9356-a92f0098170b
https://omny.fm/shows/headfull/1dd81e49-92f5-4994-9356-a92f0098170b
https://omny.fm/shows/headfull/1dd81e49-92f5-4994-9356-a92f0098170b
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 רשימה במחברת

 של שמות הירקות

 המוזכרים בסיפור.

 כתבו איזה ירק

  אתם הכי אוהבים.

 עברית שעה 4
 אנה

 קבוצה 3
 קבוצה 4

 משימה להגשה

  ב"אופק" – קיפוד

 הנדסה
 סימה

 

 עברית- קריאה
 לירון

 ספרים מדברים וזזים
 באתר "גלים"  סיפור
 יומטיול ירושלים. כנסו

 לקישור הבא:
https://www.galim.org
.il/tarbuty/unit/%D7%9
9%D7%95%D7%9E%D7

%98%D7%99%D7%95
%D7%9C-%D7%99%D7
%A8%D7%95%D7%A9
%D7%9C%D7%99%D7

%9D?lang=he 
 

 הפוגה
 מופע סינקופה של

  מיומנה- כנסו לקצב!
https://www.youtube.c
om/watch?v=fhhcyX6c_

PE 
 לאחר הצפייה במופע

 תוכלו לקחת כלים בבית
 ולהפוך אותם לכלי נגינה.
 צלמו את עצמכם מנגנים

 ושתפו אותנו בקבוצה

 

 עברית
 אנה

 משימה להגשה באתר

 "אופק"- לג'ירף יש

  צוואר ארוך

 

 חינוך גופני
  

 התעמלות לילדים-
 רוצים לזוז

https://www.yout
ube.com/watch?v

=5YCIQsGchgc 
 

https://www.galim.org.il/tarbuty/unit/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D?lang=he
https://www.galim.org.il/tarbuty/unit/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D?lang=he
https://www.galim.org.il/tarbuty/unit/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D?lang=he
https://www.galim.org.il/tarbuty/unit/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D?lang=he
https://www.galim.org.il/tarbuty/unit/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D?lang=he
https://www.galim.org.il/tarbuty/unit/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D?lang=he
https://www.galim.org.il/tarbuty/unit/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D?lang=he
https://www.galim.org.il/tarbuty/unit/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D?lang=he
https://www.youtube.com/watch?v=fhhcyX6c_PE
https://www.youtube.com/watch?v=fhhcyX6c_PE
https://www.youtube.com/watch?v=fhhcyX6c_PE
https://www.youtube.com/watch?v=5YCIQsGchgc
https://www.youtube.com/watch?v=5YCIQsGchgc
https://www.youtube.com/watch?v=5YCIQsGchgc
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 עברית שעה 5

 אנה
 קבוצה 5
 קבוצה 6

 
 המשך משימה

 להגשה ב"אופק" –

  קיפוד

 דרמה
 רויטל

 עברית-קריאה
 לירון

 ספרים מדברים וזזים
 באתר "גלים"  סיפור
 טוטי כלב פרסומות.

כנסו לקישור הבא:
https://www.galim.org
.il/lifestyle/unit/%D7%

98%D7%95%D7%98%D
7%99-%D7%9B%D7%9
C%D7%91-%D7%A4%D
7%A8%D7%A1%D7%95
%D7%9E%D7%AA?lang

=he 
 

 
 
 
 

 עברית-קריאה
 לירון

 ספרים מדברים וזזים
 באתר "גלים"  סיפור איך

 הפך דוד אריה לג'וק.
 כנסו לקישור הבא:

https://www.galim.org.i
l/hebrew/unit/%D7%90
%D7%99%D7%9A-%D7

%94%D7%A4%D7%9A-%
D7%93%D7%95%D7%93

-%D7%90%D7%A8%D7
%99%D7%94-%D7%9C%
D7%92%D7%95%D7%A

7-%D7%90?lang=he 
 

 
 
 
 

 עברית
 אנה

 המשך משימה להגשה

 באתר "אופק"- לג'ירף

  יש צוואר ארוך

 

 

https://www.galim.org.il/lifestyle/unit/%D7%98%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%9B%D7%9C%D7%91-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%AA?lang=he
https://www.galim.org.il/lifestyle/unit/%D7%98%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%9B%D7%9C%D7%91-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%AA?lang=he
https://www.galim.org.il/lifestyle/unit/%D7%98%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%9B%D7%9C%D7%91-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%AA?lang=he
https://www.galim.org.il/lifestyle/unit/%D7%98%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%9B%D7%9C%D7%91-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%AA?lang=he
https://www.galim.org.il/lifestyle/unit/%D7%98%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%9B%D7%9C%D7%91-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%AA?lang=he
https://www.galim.org.il/lifestyle/unit/%D7%98%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%9B%D7%9C%D7%91-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%AA?lang=he
https://www.galim.org.il/lifestyle/unit/%D7%98%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%9B%D7%9C%D7%91-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%AA?lang=he
https://www.galim.org.il/lifestyle/unit/%D7%98%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%9B%D7%9C%D7%91-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%AA?lang=he
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A4%D7%9A-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A7-%D7%90?lang=he
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A4%D7%9A-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A7-%D7%90?lang=he
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A4%D7%9A-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A7-%D7%90?lang=he
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A4%D7%9A-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A7-%D7%90?lang=he
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A4%D7%9A-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A7-%D7%90?lang=he
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A4%D7%9A-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A7-%D7%90?lang=he
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A4%D7%9A-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A7-%D7%90?lang=he
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A4%D7%9A-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A7-%D7%90?lang=he
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A4%D7%9A-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A7-%D7%90?lang=he
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 שעה 6
 
 
 
 

 מפתח הל"ב
 אנה

 
 צפייה בסירטון

 "בריינפופ" בנושא

 הגיינה אישית

 ולאחר מכן בצעו

 "בחן את עצמך"

 

https://il.brainp

op.com/categor

y_13/subcatego

ry_133/subjects

/_7068  

 

 מוסיקה
 לואיזה

 הפוגה
 נטלי

 מתמטיקה
 נוי

 קבוצת אדומים
 נושא: חיבור וחיסור עם
 המרה. בצעו 2 משימות

 באתר "אופק" בנושא
 חיבור והסרה עם המרה

 

 כישורי חיים
 אנה

 מדעני קורונה –
 תלמידים יקרים. כולנו
 מאמינים ברפואה

 ובמדע ומקווים שבקרוב
 נצליח לפתח תרופה
 לנגיף הקורונה ואולי
 אפילו חיסון כנגדו. עד
 אז רציתי להציע גם

 לכם להצטרף למאמץ...
 היום אני מזמינה אתכם
 לדמיין שאתם מדענים
 במעבדה. חישבו

 והמציאו תרופת פלאים
 לקורונה, תנו לדמיון
 שלכם לחגוג, חישבו
 רחוק, יצירתי ומוזר

 והמציאו תרופת קסמים
 לקורונה. את הרעיונות
 שלכם שילחו לקבוצת

 הכיתה.
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 תכנון שבועי ללמידה מרחוק – כיתה ג'3
20/3/2020 – 15/3/2020 

 

 קבוצה 6 קבוצה 5 קבוצה 4 קבוצה 3 קבוצה 2 קבוצה 1
 
 
 
 

     
 

 

 קבוצות במתמטיקה:

  ירוקים:

  צהובים:

  כתומים:

  כחולים:

 לבנים:

  אדומים:

 


