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מקצוע  
 לימוד 

 שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשון

בדיקת  בוקר טוב
 –נוכחות 

שליחת 
מסרון 
"מה 

נשמע?" עד 
10:00  

 –בדיקת נוכחות 
שליחת מסרון "מה 

 10:00נשמע?" עד 

שליחת  –בדיקת נוכחות 
 10:00מסרון "מה נשמע?" עד 

שליחת  –בדיקת נוכחות 
מסרון "מה נשמע?" עד 

10:00 

בדיקת נוכחות 
שליחת  –

מסרון "מה 
נשמע?" עד 

10:00 

שליחת  –בדיקת נוכחות 
 10:00מסרון "מה נשמע?" עד 

  עברית
 
 
 

 

תרגול תנועת 
 -החולם

 76-78עמודים 
בחוברת "צלילים 

 מספרים"

טקסט  -תרגול הבנת הנקרא
 84-85"תינוק חדש" עמודים 

 "צלילים מספרים"בחוברת 
תזכורת: לפני שנתחיל לקרוא 

נדגיש את הכותרת,  -טקסט
נמספר את השורות ונדגיש את 

 התנועות בצבעים שונים.
אין להתקדם מעבר לעמודים 

 אלו

 בוקר ספורטיבי
https://www.youtube.

-com/watch?v=6Q7
tzCCh3w 

צפו בסרטון ונסו לרקוד 
 יחד עם הדובונים..

 ☺הנאה מובטחת 

תרגול  כתיבת 
אותיות הכתב: 
בחרו את אחד 

הטקסטים 
מתוך חוברת 

"צלילים 
מספרים", 

והעתיקו אותו 
באותיות הכתב 

 לדף.

קראו  -תרגול קריאה בחולם
את הטקסט שלמדתם השבוע 

, צלמו את עצמכם 84בעמוד 
קוראים ושלחו אליי 

 בוואטסאפ.

 
זמן לארוחת 

 בוקר

 

     

https://www.youtube.com/watch?v=6Q7-tzCCh3w
https://www.youtube.com/watch?v=6Q7-tzCCh3w
https://www.youtube.com/watch?v=6Q7-tzCCh3w
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTptS4lvPOAhXE1RQKHbarALcQjRwIBw&url=http://www.nemashim-baby.com/%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%95%D7%AA.html&psig=AFQjCNFImTT4VDQHGKMLQ3EjuG2cizkXQg&ust=1472991320590988
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 חשבון
 
 

 

 https://www.mati
fic.com/isr/he/tea
chers/episodes/Bi
rdhouseAddition

SubtractionG1Ad
dition1 

 20פעילות מנייה עד 
אצבעות  10באתר 

)כניסה עם סיסמה 
 אחידה(

 משימה במחברת/ בדף:
מספרים  בעשרת  5בחרו 

 3השנייה, וכתבו לכל מספר
תרגילים  3 -תרגילים בחיבור ו

בחיסור, פתרו וציירו ציור 
 מתאים לכל תרגיל.

יש לצלם את המשימה ולשלוח 
 בוואטסאפ

 -גיאומטריה
משימת זיהוי מצולעים 
באתר השבחה )כניסה 

 דרך סיסמה אחידה(
https://wizdi.school/a

ctivity/10300/3 

תרגול בעיות  
 -מילוליות

 53-55עמודים 
 ב

 חוברת השבחה.
תזכורת: בכל  
בעיה מילולית 

נקיף בעיגול את 
הנתונים ואת 

משפט השאלה, 
ונדגיש את 

לה המי
שמרמזת לנו 

האם מדובר על 
תרגיל חיבור או 

על תרגיל 
 חיסור.

אין להתקדם 
מעבר לעמודים 

 אלו

 פעילות לפתיחת עונת האביב:
צפו בסרטון מתוך האתר של 

 חגית אמסטרדם פרנקל,
http://www.hagitfrenkel.o

53-11/1-rg/1  
וענו על השאלה הבאה: אילו  

 פרחים זיהיתם בסרטון?
הכינו יצירה/ ציור בעקבות 
הסרטון של אחד הפרחים 

שאהבתם ושלחו תמונה שלכם 
בזמן שאתם עובדים על 

היצירה, או לאחר שסיימתם 
  .אותה

  זמן משחק
 

 -משחקי למידה
לבחירה: משחק 

חולם  -זכר ונקבה
או שלישיות חולם 

מתוך חוברת 
"צלילים מספרים" 

 )בסוף החוברת(.

 –משחק זיכרון עשרות שלמות 
קלפי המשחק הנמצאים בסוף 

 חוברת חשבון

התאמת  -זיכרון/לוטו 
תנועת  -מילה לתמונה

גזרו את  -החולם
התמונות מתוך חוברת 

"צלילים מספרים" 
 ☺ושחקו בהנאה

https://lo.cet.
ac.il/player/?
document=cc

-1013-21ba2b
-b759-4e26

736d060d3df2
&language=h
e&sitekey=eb

ag 
 משחק זיכרון

אותיות בדפוס 
ובכתב אתר 

 אופק

 

https://www.matific.com/isr/he/teachers/episodes/BirdhouseAdditionSubtractionG1Addition1
https://www.matific.com/isr/he/teachers/episodes/BirdhouseAdditionSubtractionG1Addition1
https://www.matific.com/isr/he/teachers/episodes/BirdhouseAdditionSubtractionG1Addition1
https://www.matific.com/isr/he/teachers/episodes/BirdhouseAdditionSubtractionG1Addition1
https://www.matific.com/isr/he/teachers/episodes/BirdhouseAdditionSubtractionG1Addition1
https://www.matific.com/isr/he/teachers/episodes/BirdhouseAdditionSubtractionG1Addition1
https://wizdi.school/activity/10300/3
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http://www.hagitfrenkel.org/1-11/1-53
http://www.hagitfrenkel.org/1-11/1-53
https://lo.cet.ac.il/player/?document=cc21ba2b-1013-4e26-b759-736d060d3df2&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=cc21ba2b-1013-4e26-b759-736d060d3df2&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=cc21ba2b-1013-4e26-b759-736d060d3df2&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=cc21ba2b-1013-4e26-b759-736d060d3df2&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=cc21ba2b-1013-4e26-b759-736d060d3df2&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=cc21ba2b-1013-4e26-b759-736d060d3df2&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=cc21ba2b-1013-4e26-b759-736d060d3df2&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=cc21ba2b-1013-4e26-b759-736d060d3df2&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=cc21ba2b-1013-4e26-b759-736d060d3df2&language=he&sitekey=ebag
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אנגלית/ 

פעילות 
 הפוגה

 http://learnenglis
hkids.britishcoun

-cil.org/songs/the
-hokey

cokey?WT.mc_id
=LEKidsMAtach

Israel 
לומדים שירים 

באנגלית מתוך אתר 
אופק )כניסה עם 
 סיסמה אחידה(

https://www.youtube.com
N9YKqNo-/watch?v=75p 

 ABC-למדו את שיר אותיות ה

 

העיפרון הכי מחודד 
 בקלמר פסח

https://www.youtube.c

om/watch?v=FTApvC

L0sPY 
צפו בסרטון, התנסו 

בעצמכם ביצירת דמויות 
הקומיקס מתוכו. תוכלו 
לשלוח אליי תוצרים של 

 ☺עבודתכם 

משדר "בלי 
תנועת  -סודות"
 החולם

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

j9kxcq20 
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