
 יקרים,ותלמידים   הורים

 חנוכיאדה .    –ביום ראשון פעילות מיוחדת לילדים לכבוד חנוכה  -

 שמחתי לראות שיתוף פעולה בניהם ותוצרים איכותיים. יצרו וכתבו בנושא חנוכה  בשבוע שעבר הילדים התנסו בלמידה בקבוצה -למידה בקבוצה לקראת חנוכה

ושיתוף פעולה בזמן משחק , אני נהנית לראות התקדמות  ויכולת ללמוד ביחד ולהגיע לתוצאות  ,  פעולה בין הילדים בזמן למידהבכתה אנו מתנסים בכל יום בשיתופי 

 מרשימות. 

 .יום שישי 6.1יערה נחגוג ב גלעד, איתי, -ימיי הולדת לילדיי דצמבר

  ם תוכלו לראות את ילדיכם בפעילויות שונות.ואת לכם מידיי פעם תמונות וסרטוניםאשלח –עין צור"  2הוספתי אתכם לרשימת תפוצה "כתה א -קבוצה חדשה

 לכל התלמידים תפקידים כולם עושים מאמץ לבצע באחריות את התפקידים הקבועים , ומידיי פעם להתנדב במשימות שונות בכתה.  -תפקידים בכתה

ק הקופסה את משח–מחמאות מוזמנים לצאת למשחק עם החונכת  7תלמידים שצברו   -בכתה יש לנו חונכת מתנדבת תלמידת חטיבת ביניים מבית ספר חקלאי  – חונכת

 התלמידים מתבקשים להביא.

 הוציאו את החוברת מהתיק נא לעשות זאת.יש תלמידים שלא –שמרו את החוברות בבית -לאחר שבדקתי את החוברות  1החזרתי לכולם את חוברת מפתח הקסם  -שפה

 משימה אישית תוחזר לתלמידים ביום ראשון. -חשבון

אציין זאת בתכנון –הילדים מוזמנים להביא את ספר הספרייה שלהם  התחילה השאלת הספרים ולאחר חנוכה נתחיל בקריאה וכתיבה פעם בשבוע בבוקר -ספרייה

. יום שני 3.1לאחר חנוכה בהדפים עם את הקלסר להביא  -ו שורה לצורך כתיבה בעקבות קריאהשקוף ובתוכו דפי פוליהנכם מתבקשים לשלוח  קלסר חצי  -השבועי 

 צרפו מדבקה ושם התלמיד/ה. -הילדים ישמרו את הקלסר במגירה

 שפה ומרכז ספרייה  אנו שומרים את העבודות  בקלסר כתיבה משותף.( )דפי הפוליו שהבאתם בתחילת שנה משמשים לכתיבה שוטפת במרכז

 שעוריי בית לחופשה:

משימת קריאה בחוברת מפתח הקסם. כל תלמיד מקבלים , בכל שבוע הילדים שוטפת ומדויקת   על מנת לקדם את קריאת התלמידים לקראת קריאה :תרגול קריאה

 חתימות לפחות . 5פעמים את הקטע. עבור כל פעם שיקרא יקבל חתימה. כלומר התלמיד יצבור  5יקרא לפחות 

 ודיוק של הקריאה. שטף  ינה מספיקה לקידוםחתימות, קריאה  אחת א 3חתימות לסיפור "תתחדשי "  ולאחר חנוכה עוד  2ביום ראשון אבדוק 

 .של סיפורים קצרים בנוסף אני ממליצה על הקראת סיפורים לילדים או קריאה משותפת

 שבת שלום , שלומית 

 



 

 

 

 

 
 

 ראשון 
 בכסלו כה   25.12

 שני
 בכסלו כו    26.12

 

 שלישי
 בכסלו כז   27.12

 

 רביעי
 בכסלו כח    28.12

 

 חמישי
 בכסלו טכ29.12

 שישי
 א בטבת  30.12

8:00-8:50 
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 חנוכיאדה

 
 

 
 

 
 חופשת חנוכה

 2.1.2017חוזרים ללימודים ביום שני בתאריך: 

8:50-9:40 2 

10:15-
11:00 

 שפה 3
חוברת מפתח הקסם 

 10+מחברת שפה אדומה 2
 שורות

בדיקת שעורים וחתימת 
הורים על קטע הקריאה 

   5.56עמוד ב"תתחדשי" 
 3להיום ועוד חתימות  2

 לאחר חנוכה.
 הקניית האות כ'

 58-59עמודים 
.נושא  +עבודה במרכזים 

 מרכזי: חנוכה .
: לחופשה שיעורי בית

 61-60עמודים 
 

11:00-
11:50 

 תל"ן 4
 



 

12:05-
12:50 

 חשבון 5
מחברת + 2חוברת שבילים 
חשבון משבצות 

 +שקית אביזריםכחולה
 11-20מבנה המספרים 

 36-38עמודים 
: לחופשה שיעורי בית

 41-39עמודים 
12:50-
13:35 

 חשבון 6
מחברת  +2חוברת שבילים 
חשבון משבצות 

 +שקית אביזריםכחולה
המשך עבודה+ משימה 

במחברת חשבון ולמידה 
 בכיתה.ים במרכז 

13:40-
14:25 

ליבי פרטני דיאלוג:  7
 מיכל, טל, ענבר, אשכנזי,

 14:25איתי סיום  אורי,

 8פרטני שפה שעה -

 

 

 

 

 


