
  תכנון שבועי ללמידה מרחוק 29.3-3.4 – כיתת פלפל

 יום שישי יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון 

 מילוי טופס 9:00-10:00
 "מה נשמע?"

 מילוי טופס
  "מה נשמע?"

  מילוי טופס
 "מה נשמע?"

 מילוי טופס "מה
 נשמע?"

 מילוי טופס "מה
 נשמע?"

 מילוי טופס
  "מה נשמע?"

 קריאת בוקר 10:00-10:30
 (יכולה להיות בכל

 שלב של היום)

 קריאת בוקר
 (יכולה להיות בכל

 שלב של היום)

 קריאת בוקר
 (יכולה להיות בכל

 שלב של היום)

 קריאת בוקר
 (יכולה להיות בכל

 שלב של היום)

 קריאת בוקר
 (יכולה להיות בכל

 שלב של היום)

 קריאת בוקר
 (יכולה להיות בכל

 שלב של היום)

 משימה
 לימודית 

  חשבון:
 שברים

 ומספרים
 עשרוניים
 הקישור

 למשימה

  אנגלית
 פעילות 5

 מדעים:
 מצעד האקלים.

 הקישור
 למשימה

 

 כישורי חיים:
 הקודח בספינה

 לחצו על הקישור
 למשימה

  חשבון:
 חוברת שברים
 פשוטים, עמ:

109-112 

 הנדסה:
 מציאת שטח

 מקבילית:
159-155 

+ 
 אופק: שאלות

 מילוליות 4
 שטחים והיקפים

 משימת מחול הפגה
 מדבי המורה
 בקישור הזה

 יצירה אביבית
 ופשוטה בקישור

 הזה

 יצירת קופסת
 פירמידה

 בקישור הזה

 פסחמתיקה.
 הקישור

 למשימה
 

 המשך משימת
 שומרים על

 הפלפל.בקישור
 הזה

 המשך משימת
 שומרים על

 הפלפל.בקישור
 הזה

 משימה
 לימודית

  חברה:
 שומרים על

 הפלפל.
 המשימה

 בקישור הזה
 

  שפה:
 פסח: מילה
 טובה עמ:

 74-75 שאלות:
3,5,6  

  נושא:
 קראו בספר
 מדינות הים

 התיכון עמודים
 42-48 וענו על

 שאלות 1+2
 בעמ 48

  אנגלית
 פעילות 6

 
. 

 נושא: קראו
 בספר מדינות

 הים התיכון
 עמודים 50-57
 וענו על שאלות
 1+2 בעמ 56

 ושאלה 1 בעמ
.57 

 בנוסף: השלמת
 המצגת למי
 שלא עשה.

 בקישור הזה

 חשבון:
 10 משימות

 קצרצרות באתר
 עשר אצבעות
 בקישור הזה.

  מוזמנים לבחור
 כניסה בהזדהות

  משרד החינוך.

 ספר
 מתכונים

 כיתת פלפל

 הוסיפו
 מתכון

 משפחתי
 מנצח

 בקישור הזה.

 הוסיפו מתכון
 משפחתי

 מנצח בקישור
 הזה.

 הוסיפו מתכון
 משפחתי

 מנצח בקישור
 הזה.

 הוסיפו מתכון
 משפחתי מנצח

 בקישור הזה.

 הוסיפו מתכון
 משפחתי

 מנצח בקישור
 הזה.

 הוסיפו מתכון
 משפחתי מנצח

 בקישור הזה.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVgFm_X2AYH8BIqRUaehjNoRNBrRlRRPbKLDbK0gKAay-hXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVgFm_X2AYH8BIqRUaehjNoRNBrRlRRPbKLDbK0gKAay-hXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVgFm_X2AYH8BIqRUaehjNoRNBrRlRRPbKLDbK0gKAay-hXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVgFm_X2AYH8BIqRUaehjNoRNBrRlRRPbKLDbK0gKAay-hXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVgFm_X2AYH8BIqRUaehjNoRNBrRlRRPbKLDbK0gKAay-hXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVgFm_X2AYH8BIqRUaehjNoRNBrRlRRPbKLDbK0gKAay-hXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVgFm_X2AYH8BIqRUaehjNoRNBrRlRRPbKLDbK0gKAay-hXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVgFm_X2AYH8BIqRUaehjNoRNBrRlRRPbKLDbK0gKAay-hXQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/1YIKkxhiqY20s0Z3sTKmZrRO-DQqG2w8L/view
https://drive.google.com/file/d/1YIKkxhiqY20s0Z3sTKmZrRO-DQqG2w8L/view
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