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 ושתפו מה הספקתם לעשות ואיך היו המשימות.   classroomלהלן התוכנית השבועית שלנו. בסיום כל יום כנסו ל 

 יפתח לכם פורום חדש. 12:00בכל יום בשעה 

 20/3 – יום ו 19/3  -יום ה 18/3 – יום ד 17/3 – יום ג 16/3 – יום ב יום א 

פעילות בוקר 
טוב 

 )רגשי/חברתי(
 
 

 מה נשמע? 

מלאו את 
השאלות 

 המצורף בקישור 

 מה שלומך היום?
לקישור היכנסו 

והוסיפו תשובתכם 
 ב + הכחול

 מעשה טוב שעשיתי.
  בואו נעשה משהו טוב

 

 -חיוכים על הבוקר
 בדיחה או חידה

 classroomהיכנסו ל 
הבדיחות לפורום 

שפתחתי ושתפו בבדיחה 
מצחיקה או בחידה 

 מעניינת

מילים  -השבוע שהיה לי
שמחות, רגשות, אנשים 

 שפגשתי.

 tagxedoאפליקציית 

 

/  ספורטיבי
 אומנותי 

 
 

  שעת כושר 
 

 –פעילות יצירתית 
הכנת פרפר 

  מאוריגמי
 

בצעו תרגילי כוח לפי 
אותיות השם הפרטי 

 שלכם

 יצירה מנייר כסף 
 

rtf.אומנות
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משימו

ת 
באתר 
 אופק 

  –חשבון 
צפייה בשיעור 

כפל  –בשידור חי 
באמצעות דבק, 

 נייר ומספריים
השיעור מתחיל 

 10:00בשעה 
בדיוק )מומלץ 

להיכנס כמה דקות 
 קודם(

  –חשבון 
 זוויות 

 

pdf.סוגי זוויות

 

  –חשבון 
 משימת העשרה 

 

משימת 
docx.העשרה

 

  –חשבון 
 לוח הכפל 

 

pdf.לוח הכפל

 

  –חשבון 
 כפל בתחום הרבבה

 

כפל בתחום 
pdf.הרבבה

 

 לימודי
 
 

משימה בעברית  
סיפור: 'הפרס'  –

pdf.סיפור הפרס

 

  –עברית 
 'מערת הפילים'

 

 אנגלית 
יש לסיים  –Click 2פעילות ב 

 Clothes בלשונית  Level 1את 
שהתחלתם לפי ההוראות 

לקרוא ולחזור  .שניתנו בקובץ

 ית עבר
 

 –באתר אופק משימה 
 משפחה של מילים

 

  –מדעים 
משימה  –זמן נביטה 

 מאתר אופק
 

https://drive.google.com/open?id=1qjjUMG0UcoKYECk8TruecNwK6eNUryZAo4M-zru_zs4
https://drive.google.com/open?id=1qjjUMG0UcoKYECk8TruecNwK6eNUryZAo4M-zru_zs4
https://padlet.com/smadarakriv/qvh6xv749i21
https://docs.google.com/presentation/d/1vudAkjFEHUukkQ3be86X0SdvxN8dgAwUkrHJGIvHlBA/edit?usp=sharing
http://www.tagxedo.com/app.html
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI
https://youtu.be/r2xKQPbTiyo
https://youtu.be/r2xKQPbTiyo
https://pop.education.gov.il/online-learning/online-learning-hebrew
https://pop.education.gov.il/online-learning/online-learning-hebrew
https://pop.education.gov.il/online-learning/online-learning-hebrew
https://lo.cet.ac.il/player/?document=8b5419d7-64da-4bfd-9aee-9402a084986d&language=he


pdf.מערת הפילים

 

 Let'sהקריין את פעילות  אחרי 
read – page 35A 

קובץ עבודה  
pdf.כיתה ג Clothes

 

קובץ הדרכת 
Click 2.pdf התקנת

 

 –כניסה דרך המאגר  כניסה דרך הזדהות משרד החינוך
כיתה  –מדע וטכנולוגיה 

 ג 

 
 כללי/אחר

 
 

  העוצמות שלי 
 

כניסה דרך הזדהות 
 משרד החינוך

חתול גדול חתול 
 קטן

כניסה דרך הזדהות משרד 
 החינוך

 ן שלא שמח בחלקוהאור
 כניסה דרך הזדהות משרד החינוך

 מוסיקה 
 שיר עם שוודי

 נלמד לנגן בכלי נגינה כלשהוא 
)פסנתר , גיטרה , חלילית , או 

 אפילו אפליקציה של פסנתר (
 את השיר 

 

 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=e2c25460-a10f-42e8-bc7e-20c5201afaca&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=8b4ad92c-bdea-4002-ad10-2fa8a2cb5b40&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=8b4ad92c-bdea-4002-ad10-2fa8a2cb5b40&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=58b38112-b761-4fd7-9b81-1b33c17e2763&language=he
https://bandpad.co/livescore/score/SwedenFolk/he?tunePass=687136b6ccc69a49b2c2eab0c84760b5e7a5e9a5258a7a88a7d9e51c2de0523cbff6aeef429953fc7c64e84521bcd9b8

