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?מתי 

המחזור הראשון

12/11/21מתחיל ביום שישי בתאריך 

14/1/22מסתיים ביום שישי בתאריך 
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?מה בקורס ועם מי
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בונים דגמים מלגו-שם הקורס. 1

לאה אדלר: המורה המנחה

חדר רובוטיקה או חדר טכנולוגי:מקום הקורס

:מה החוג

בניית דגמים 

מלגו לפי  

.נושאים
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?ה/מי את–לביאת : הקורסשם . 2

גלית יפת: המורה המנחה

:מקום הקורס

?מה בקורס
.הוא לביאת/נגלה יחד מי היא

מדוע איזבלה טוענת שלא 

?קוראים לה איזבלה

תוכניותנחלום חלומות ונתכנן 

לגבי העתיד מה נרצה להיות  

???גדולים/שנהיה גדולות

,  את כל זה ועוד מגוון פעילויות

יצירה וקריאה  ,  משחקים

חברתיים  , בנושאים מדעיים

.  וערכיים
יהיה כיף  

תבואו
2בכיתה ג
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:שם הקורס. 3

2'כיתה ב: מקום 

:  מה בקורס

בהנאה, לומדים אנגלית בחכמה
שירים  ,ובכיף באמצעות משחקים 

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

!!!!בוחרים במיכל-זה פשוט וקל



"ילדים סביב העולם": שם הקורס. 4

.במהלך הקורס נערוך הכרות עם ילדים ממדינות רבות בעולם

אלה קרי מלפלנד  •

סאן מיפןנוריקו•

מאפריקהסיאה•

מהולנדדירק•

נוי מתאילנד•

.בריטניה וסין, מצרפת , מאיטליה , נכיר ילדים מאוסטרליה •

,נכיר את אורח החיים שלהם•

.את השפה והמדינה

פרוימוביץדפנה : שם המורה

ספריה: מקום

"לא יוצאים מהמטוס רוצים עוד להסתובב בעולם"

"?אפשר להמשיך בקורס גם במחצית הבאה"



2'כיתה ה–מיקום 

: שם הקורס.5

לחומרים בטבע תכונות רבות

אנו כבני אדם משתמשים בתכונות אלו  

כדי להמציא המצאות שונות וכדי לקדם את  

.העולם

בקורס שלנו נלמד  

כיצד הקוסמים משתמשים בתכונות החומרים

נבצע קסמים מוכרים ואף ננסה להמציא  

חדשים

מחכה לכם

2'בכיתה ה

דרורית

בסיליאןדרורית : שם המורה

http://www.hhds.org.il/announcements/hgygtpsh/%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%94_%D7%93_.jpg?attredirects=0
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKe4_4-F9McCFYY5FAod8voHuA&url=http://www.zoomkids.co.il/202053/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA-%D7%A7%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D&psig=AFQjCNG6Oqc8fnt4ibfwfy6xeer2C5LVnw&ust=1442234678708377
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קרמיקה : שם הקורס. 6

ורוניק: המורה המנחה

חדר אמנות:מקום הקורס

?  מה בקורס
נכיר את תכונות 

החמר ונלמד  

.  נכוןאיתולעבוד 

נפסל בחמר 

וניצור עבודות 

☺קרמיקה יפות
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טופס בחירה

מלאו טופס זה גזרו אותו והחזירו אותו  –הורים יקרים אנא סייעו לילדכם בבחירת הקורסים  

.למחנכת הכיתה

______  : כיתה _________________________        : ה/שם התלמיד

:את בחירתךי/נמקי שלוש אפשרויות שונות לקורסי בחירה בהם היית רוצה להשתתף /כתוב

__________________________________________________: אפשרות ראשונה

_________________________________________________________________

:  אפשרות שנייה

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

:  אפשרות שלישית

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________: חתימת ההורים__________                   : חתימת התלמיד



-לתשומת ה

את טופס הבחירה 

יש להחזיר 

עד יום ראשון הקרוב  

24/10/22

☺ולא יאוחר מיום שני 


