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ערכת  
היום  

הראשון  
ללימודים

https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%AA%D7%99+%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D+
https://campus.gov.il/
https://www.ted.com/
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1041
https://davidson.weizmann.ac.il/programs/mathbymail
https://www.facebook.com/classgamification/
https://www.youtube.com/watch?v=2pz27SHVuj8
https://wordwall.net/
https://drive.google.com/file/d/1FMAQp16ulx34GAIHDO-MqOmliKdZzmNx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qGvnHI4FXQ9RO-DVuonfyepnQyTBGqIz/view?usp=sharing


פתח דבר

אבל זה לא אומר שאי אפשר , לא טסנו הקיץ לשום מקום, שלום לכולם•
ביום הראשון ללימודים נרצה  . להחתים את הדרכון בחוויות מגוונות מהקיץ

לעסוק בחיבורים ובקשרים בין  , רגשי של כל ילד-להתייחס לפן האישי
ידידותית כיצד תיראה השנה וללמד אותם  -להסביר בצורה ויזואלית, הילדים

מעט על הכלים הטכנולוגיים החשובים שהם ידרשו להם כבר מהיום השני  
.ללימודים

.מצורפת לכם ערכה מסודרת לכל מה שאתם צריכים ליום הראשון ללימודים•





הכרות







על משהו שעשית  י.ספר

בבית

.במהלך החופש

?עם מי? מתי? ביקרתי

בריכה\ים

?איך היה

תחושות שהרגשתי  
..כלפי

קורונה

חיבורים



על משהו שקשור  י.ספר

\לחרקים 
יתושים  
..שחוויתי במהלך הקיץ

?עם מי? מתי? עשיתי

מעשה טוב
?לקחתי חלק

התנדבות

משהו שעשיתי עם או  
עבור

המשפחה  
שלי



עלי.ספר

מחאהארוע
שאני רוצה להתייחס אליו

פריט 
שחידשתי

רגע שגרם לי

להודות  
על מה 

שיש



י.ספר

משהו  
מצחיק

שקרה לך

? עם מי? איזו? צפיתי
?מעניין

תכנית  
טלוויזיה או 

סרט

משהו שגרם לי

לפחד



עלי.ספר

מקום 
מיוחד

שהיית בו

משהו חדש
שגילית

על עצמך

משהו שגרם לי

לצחוק



עלי.ספר

אדם  
שניפגשתי

איתו
מישהו חדש\משפחה\חבר

שיחה כיפית  
שניהלתי

על  י.ספר

סדר היום  
שלי

ואיך הוא ישתנה עכשיו 
כשחזרנו ללימודים



עלי.ספר

מלבד  ארוע
, הקורונה

שתפס את  
תשומת ליבי

רגע שהייתי
ת.משחזר

על  י.ספר

רגע 
שהייתי  

ת.מוחק
בחופש הזה





ענו על השאלה  
והחתימו את מי 

..שענה כמוכם

משחק חתימות

מי שענה  חתימה שלתשובהשאלה

באופן דומה

מספר האותיות בשם שלי

מקום שביקרתי בו במהלך  

הקיץ

בות.עוסקספורט שאני 

ת.אוהבשאני הכי מקום

בארץ

שיר או סגנון מוסיקלי 

מועדף

ח שיש לי בבית"בע

משחק ששיחקתי במהלך

החופש

חברים שהייתי איתם  

בקשר בקיץ

מספר שעות שינה ממוצע  

.במהלך החופששישנתי

מספר שעות ממוצע  

.שהייתי בטלפון

עצבן או  \משהו שהכעיס

העציב אותי במהלך הקיץ

שיש לי מהשנה  ציפיה

...הזו



משחק חתימות

מי שענה  חתימה שלתשובהשאלה

באופן דומה

מספר האותיות בשם שלי

מקום שביקרתי בו במהלך  

הקיץ

בות.עוסקספורט שאני 

ת.אוהבשאני הכי מקום

בארץ

שיר או סגנון מוסיקלי 

מועדף

ח שיש לי בבית"בע

משחק ששיחקתי במהלך

החופש

חברים שהייתי איתם  

בקשר בקיץ

מספר שעות שינה ממוצע  

.במהלך החופששישנתי

מספר שעות ממוצע  

.שהייתי בטלפון

עצבן או  \משהו שהכעיס

העציב אותי במהלך הקיץ

שיש לי מהשנה  ציפיה

...הזו

משחק חתימות

מי שענה  חתימה שלתשובהשאלה

באופן דומה

מספר האותיות בשם שלי

מקום שביקרתי בו במהלך  

הקיץ

בות.עוסקספורט שאני 

ת.אוהבשאני הכי מקום

בארץ

שיר או סגנון מוסיקלי 

מועדף

ח שיש לי בבית"בע

משחק ששיחקתי במהלך

החופש

חברים שהייתי איתם  

בקשר בקיץ

מספר שעות שינה ממוצע  

.במהלך החופששישנתי

מספר שעות ממוצע  

.שהייתי בטלפון

עצבן או  \משהו שהכעיס

העציב אותי במהלך הקיץ

שיש לי מהשנה  ציפיה

...הזו



על  . הסרגל ישמש אותם גם כסימניה, תנו לכל תלמיד סרגל רגשות במתנה•
הסרגל ניתן יהיה למקם את עצמי לפי תחושות איתן הגעתי ליום הלימודים  

תחושות לגבי הבנת חומר השיעור  , שקרו בקיץארועיםתחובות לגבי , הראשון
..ועודועוד 



סימניית רגשות-סרגל



מערכת השעות והסבר על הלמידה  

מהווה עוגן שמקנה בטחון  , השנה

אל תוותרו על  . ותחושה של סדר

.השלב הזה







Zoom

יש צורך בהרשמה  •
באמצעות סיסמה  

.פייסבוק או גוגל\

בטלפון הנייד יש  •
להוריד את  
.האפליקציה



.כך תיראה הזמנה של המורה לזום•

שימו לב מי שלח לכם את ההזמנה  •
(מסומן בריבוע תכלת)

שימו לב לנושא הפגישה או השיעור  •
(מסומן בריבוע צהוב)

שעה ויום  , שימו לב למועד הפגישה•
(מסומן בריבוע אדום)

יש ללחוץ על הקישור ולהיכנס  •
.לפגישה עם השם שלכם



קרדיט לתבנית  

CANVA :  אפרת

כלים קטנים  , 'מעטוף

'גדולים



קלאסרוםגוגל 

יש ( ימייל'לגהמקום בו אתם נכנסים )לצד הפרופיל שלכם בגוגל * 

.תשעה עיגולים המסודרים בריבוע

מסומן לכם בריבוע )עיגולים 9עליכם ללחוץ על הלחצן של ה •

(.תכלת

(.מסומן לכם בחץ תכלת)כעת עליכם לגלול את העכבר למטה •
מסומן (. )classroomלחצו על הסימן של הלוח שמתחתיו כתוב •

(.לכם בחץ אדום



.במסך הזה עליכם ללחוץ על הפלוס ולהצטרף לכיתה

,  ייתכן והמורה כבר צירף אתכם לכיתה ואתם תראו את הכיתה שלכם במקצוע המסוים

.מופיע במסך המרכזי



הקוד יינתן  )תתבקשו להזין את קוד הכיתה , כשתלחצו על הצטרפות לכיתה•
(.על ידי המורה



:לאחר שהצטרפתם לכיתה

אם המורה העלתה  . יופיעו לכם כל המשימות שעליכם לבצע לפי הסדר•
(.זרם)משימה חדשה זה יופיע לכם במסך הראשון 

בצד ימין יופיעו לכם הודעות  •

.חדשות מהמורה

כדי להגיש משימות ולהיכנס•

עליכם ללחוץ על, למטלות

ההודעה במסך הראשי או לעבור

.לעבודות כיתה



כדי להגיש מטלה עליכם 
ללחוץ במקום המיועד  

יופיע לכם סימן פלוס )
הגש  : עם ההנחיה

שם תוכלו לצרף (. מטלה
קובץ מהמחשב שלכם או  

לענות על שאלה  
.שנשאלתם לגביה

,  את הציון על המשימה
תוכלו לראות בציונים 

.לאחר בדיקת המורה


