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 20.3.20יום ו'   19.3.20יום ה'   18.3.20יום ד'  17.3.20יום ג'   16.3.20ב'  יום 

 פעילות בוקר טוב:
 איך אני מרגיש הבוקר?

 
 
 

 :שיתוף בגוגל דוקס
מה שלומכם היום?" "

כיתבו את הספרה 
המתאימה לתחושתכם 

 .מצוין( 11) 1-11

 :שיתוף בגוגל דוקס
"מה עוזר לי להרגיש 

 מסמךרגוע?" שתפו ב

 :שיתוף בגוגל דוקס
משהו טוב שקרה לי ב "

 שעות האחרונות" 24
 שתפו במסמך

 :שיתוף בגוגל דוקס
כל  -איזה צבע אני היום

תלמיד כותב מה הצבע 
 של היום שלו...?

 :שיתוף בגוגל דוקס
השלימו  -כל הכבוד לי על...

 .את המשפט

 קריאת בוקר  

 

 15קריאת ספר למשך 
 דקות

 15קריאת ספר למשך 
 דקות

 15קריאת ספר למשך 
 דקות

 15קריאת ספר למשך 
 דקות

 דקות 15קריאת ספר למשך 

 שפה-משימה לימודית 
 

 

למה יש  -שפה
לתרנגול כרבולת 

 אדומה?
עמ'  –על קצה הלשון 

177-180 

 במח' שפה -שפה
עשו סיעור מוחין לחג 

כתבו לפחות  -הפסח
 מילים. 10

 משפטים : 3כתבו 
מה אני יודע על חג 

 ?הפסח

סיפור יציאת  -שפה
 באתר אופק -מצריים

שמות החג  -שפה
 באתר אופקומנהגים 

 
תעודת  הכינו במח' שפה

 זהות לחג הפסח:
 תאריך החג
 שמות החג

 מצוות ומנהגים
העזרו במה שלמדתם 

 באתר אופק.

באתר משפחות מילים  -לשון
 אופק

-קפיצה על רגל אחת פעילות ספורטיבית
 קפיצות בכל רגל 20

ריצה במקום וספירה 
 60עד 

 20 –קפיצה על חבל  כפיפות בטן 20
קפיצות , מנוחה ושוב 

 קפיצות 20

אסור -ויר והעיפו בלון בא
 שייפול על הריצפה

 חשבון-משימה לימודית 
 

 – חקר נתונים
משימות נוספות בחוב' 

 85-86עמ' 
מי שלא סיים את 

עבודת החקר 
שהתחלנו בכתה 
 מתבקש לסיימה.

בחוב'  -הכפלמשמעות 
 89-92עמ' 

 
קבוצות  באתר אופק :

שוות צייר קבו' לתרגיל 
 כפל.

 -משמעות הכפל
 המשך

 93-101בחוב' עמ' 
 

:תרגילי  באתר אופק
 כפל לקבוצות שוות א'

 – משימות נוספות
 102-105בחוב' עמ' 

 
תרגילי כפל  באתר אופק:

 לקבוצות שוות ב'

בחוב' עמ'  – 10 -כפל ב
106-112 

     לבחירתך משחק משחק

מורים  –משימה לימודית 
 מקצועיים

בהתאם  – אנגלית 
לקובץ ששלח המורה 

 אופק.

בהתאם לקובץ  -אמנות
 ששלחה המורה נאוה
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 שימו לב:

וצרו המשימות הכתובות בתכנית זו הן חובה ובאות להחליף את הלמידה בכתה, חשוב לשמור על רצף הלמידה ולבצע את המשימות בכל יום על מנת שלא י

 פערים.

 ייתכן ותתקלו בקושי בכניסה לאתר אופק בשל עומס משתמשים, נסו במועד מאוחר יותר. המשימות פתוחות לשבוע .

 יות רשות:וליפע

 או כפל ולשחק בכיף. 100לבחור משחק בנושא חיבור וחיסור עד  –יו יו משחקי חשבון ניתן להיכנס לאתר  .1

 אשלח במייל ערכת משחקים למשפחה ניתן להדפיס ולשחק. .2
 ניהול יומן קורונה: .3

 תלמידים יקרים, 

תכתבו, מדי יום מה שלומכם. יומן בו תתארו איך התקופה הזאת, מה דעתכם לכתוב יומן? כן, כן. יומן כזה אמיתי, במחברת פרטית. יומן שבו 

 המיוחדת במינה, עוברת עליכם. איך כותבים יומן? זה דווקא קל

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

 בוקר טוב, קמתי הבוקר ו...  –ם שפשוט כותבי

ת... כל מדי יום פנו לעצמכם זמן לכתיבה ביומן  הניחו את היומן במקום מוגן ואישי ביומן תרשו לעצמכם לכתוב, לצייר, לצטט שירים, להדביק תמונו

 מה שנכון עבורכם. 

ביומן ספרו מה עשיתם באותו יום, מה הרגשתם, מה חשבתם, מה עבר עליכם, מה קרה בבית, בארץ, בעולם, מה אנשים אחרים עשו ומה דעתכם  

 על כך ועוד ועוד מחשבות משלכם ליומן שלכם. 

ל תהססו לנסות, זו יכולה להיות חוויה ואם מישהו יתחיל בכתיבת יומן ויפסיק? זה טבעי לחלוטין וקורה לתלמידים רבים, אל תיקחו ללב. אבל א

 נפלאה.

 

/עזרה פעילות משפחתית
 במטלות הבית

עזרה בהכנת ארוחת 
 צהריים/ ערב

משחק עם כל בני  סידור החדר עזרה בקיפול כביסה
 המשפחה

 ביחדאופים עוגיות/עוגה 


