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?מה בקורס ועם מי

-
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ריקודים: שם הקורס

דבי: שם המורה

.וחברים חדשיםלמדנו ריקודים , הקורס מעניין ומהנה: המשוביםמתוך 

צ"החטבמבואת : מקום 

:  מה בקורס



5

מנדלה: שם הקורס

הרשקורמית: שם המורה

1'כיתה ב: מקום 

?מה בקורס

.  נברר מה המקור שלה  ולמה שימשה בתרבויות השונות? בקורס נחקור מהי מנדלה

נבחן את הדומה והשונה בין מנדלות שונות וניצור בעצמינו מנדלות בצורות שונות  

. בשימוש חוזר–ומחומרים שונים חלקם 

אין לך עיגול בעולם שאינו נעשה מתוך נקודה אחת  " 

ונקודה זו העומדת באמצע ...העומדת באמצע

"  כל האור ומאירה לגוף ונאור הכול נוטלת 

(כרך אהתשבי)



ספרים ומאכלים: שם הקורס

פרוימוביץדפנה : שם המורה
במהלך הקורס נערוך הכרות טעימה עם ספרים העוסקים 

.  במאכלים

נטעם ונצא שבעים כמו , אנו נקרא את הספרים ובעקבותיהם נבשל

.הילד שאהב לאכול ספרים

,הר של קצפת, קציפת תותים, נכין מרק דלעת 

.כדורי פלאפל, כדורי שוקולד

.בקיצור לא נצא רעבים

..........יאמי

ספריה: מקום
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:שם הקורס

2'כיתה ב: מקום 

:  מה בקורס

למידה חכמה באמצעות משחקים 
,ושירים מיוחדים

...הנאה וכיף וגם ריקודים
-בקורס תגלו עד כמה פשוט
.ללמוד אנגלית בקלי קלות

!!!!בוחרים במיכל-זה פשוט וקל
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האדם& חיות הפרא ? שם הקורס

איריס זהבי: שם המורה

.  בקורס נתחקה אחר אורח חייהם של חיות  טרף שונות 

.הדובים ועוד, האריות , נכיר את העופות הדורסים

נתמקד גם בתרומה של כל אחד מהזנים בעולם החי והצומח

.ובתפקיד האדם במניעת הכחדתם

.סרטונים ויצירה, משחק, בקורס נשלב חקר

יתפרסם בהמשך–מיקום 
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ציורים מצחיקים: שם הקורס

אל-ורוניק טוב: שם המורה

חדר אמנות: מקום 

?מה בקורס

נלמד לצייר 

ציורים משעשעים  

.אותן כולנו אוהבים, של חיות

נשתמש בחומרי צביעה שונים  

.  ונעוף עם הדמיון לעולמות אחרים
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תמונות וצלילים: שם הקורס

רותי שטרק: שם המורה

חדר מוסיקה: מקום 

תמונותבתערוכתנטיילבקורס:בקורסמה

בעקבותשנוצרהלמוסיקהונקשיבוירטואלית

תמונותאלבוםוניצורשוניםבכליםננגן.התערוכה

.מגווניםמחומריםאישי

אהבתי את היצירות שהכנו:הילדים מספרים 

לנגןונהנתיהמנגינות היו יפות 
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צמות: שם הקורס

רינת זפקה: שם המורה

יתפרסם בהמשך: מקום 

ביתיותחלותלאפותנלמדשלנובקורס:בקורסמה

והנה(צמות)חלותבקליעתנתנסה.שונותבצורות

במיוחדשמתאיםומטעםמריח

.השבתלכניסתכמעט....קרוב,שישיליום

ולאפותלקמח,ללוש,בבצקלהתעסקשאוהבמי

(☺לרינתלהצטרףמוזמן...שיתופיתבחוויה

(☺האופיםברוכים


