
 

 יום ו יום ה יום ד יום ג יום ב יום א 

פעילות 
 בוקר טוב

 
 

 
 איך אני מרגיש?
 -דוגמה של גוגל

 דרייב

 איך אני מרגיש?
  -דוגמה של גוגל

 דרייב

 מעשה טוב שעשיתי.
 מצגת שיתופית

 איך אני מרגיש?
 - -דוגמה של גוגל

 דרייב

מילים  -השבוע שהיה לי
שמחות, רגשות, אנשים 

 שפגשתי.
 

קריאת 
 בוקר

 15קריאת ספר למשך  
 דקות

 15קריאת ספר למשך 
 דקות

 15קריאת ספר למשך 
 דקות

 15קריאת ספר למשך 
 דקות

 15קריאת ספר למשך 
 דקות

 
 ספורטיבי

 
https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg    ספורטיביתפעילות  

 שפה

אני אתה  – לשון 
 והיא

 

 – הבנת הנקרא
סיפור : באתר אופק

 יציאת מצריים
 
 
 
 

שמות החג  -שפה
 ומנהגים באתר אופק

 הכינו במח' שפה
תעודת זהות לחג 

 הפסח:
 תאריך החג
 שמות החג

 

 מצוות ומנהגים
העזרו במה שלמדתם 

 באתר אופק.

 משפחות מילים
 באתר אופק

 
 חשבון

 
 
 

  

 כפלמצבי 
 1-4דפים 

או מתוך החוברת ו/
 92-96עמ' 

 
: קבוצות  באתר אופק

שוות צייר קבו' לתרגיל 

מצבי כפל התאמת 
 1-3תרגיל לציור דפים 

או מתוך החוברת ו/
 עבודה

 100 – 97עמ' 
 

:תרגילי  באתר אופק

 10 -כפל ב

מתוך החוברת עמ' 
106 – 112 

 
: תרגילי באתר אופק

 כפל לקבוצות שוות ב'
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg


 כפל לקבוצות שוות א' כפל.
 

 
 

 
 

 מדעים
 

 1 פרק לנסות שווה 
 בלונים מרחפים

https://www.youtub
e.com/watch?v=4Qk

fcyqyTkY 

 2ה לנסות ושו 
 איך הופכים נוזל למוצק

https://www.youtube.
com/watch?v=fAFkt1v

fWEc 

  

 
כישורי 

 חיים
 

 
 יומן קורונה

 

 אנגלית
 ואומנות

  בהתאם לקובץ ששלח המורה.

יומן שבו תכתבו, מדי יום מה  .פרטיתכן, כן. יומן כזה אמיתי, במחברת  ?תלמידים יקרים, מה דעתכם לכתוב יומן – יומן קורונה

 א קלאיך כותבים יומן? זה דווק .שלומכם. יומן בו תתארו איך התקופה הזאת, המיוחדת במינה, עוברת עליכם

יומני היקר שלום אחרים פונים למישהו מסוים שרחוק מהם וכותבים לאותו  -יש ילדים שמעדיפים לכתוב כך  – בחרו למי היומן פונה 

הניחו את היומן במקום מוגן  מדי יום פנו לעצמכם זמן לכתיבה ביומן  ...בוקר טוב, קמתי הבוקר ו –לדים שפשוט כותבים יש י .אדם

ביומן ספרו מה עשיתם באותו יום,   .ואישי ביומן תרשו לעצמכם לכתוב, לצייר, לצטט שירים, להדביק תמונות... כל מה שנכון עבורכם

עליכם, מה קרה בבית, בארץ, בעולם, מה אנשים אחרים עשו ומה דעתכם על כך ועוד ועוד מה הרגשתם, מה חשבתם, מה עבר 

זו לא חובה, שמי שכותב יומן יספר לי בווטסאפ האישי שהתחיל לכתוב יומן  –אני אשמח, אם תסכימו  .מחשבות משלכם ליומן שלכם

שלכם ככותבי יומן). ואם מישהו יתחיל בכתיבת יומן לא במה שכתבתם אלא בהרגשה  כדי שאחת לכמה ימים אוכל להתעניין בכך (

 .ויפסיק? זה טבעי לחלוטין וקורה לתלמידים רבים, אל תיקחו ללב. אבל אל תהססו לנסות, זו יכולה להיות חוויה נפלאה

 מחכה לראות שוב את כולכם

https://www.youtube.com/watch?v=4QkfcyqyTkY
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 נטע


