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 תשע"ט אב בס"ד
 
 

 'אכיתה   
 

 

 ...המחציתבמה התקדמנו 
 

 :חומש

מחצית התחלנו  .ב"ה זכינו ללמוד היטב את כל החומש הראשון, חומש 'בראשית'

המחתימה בנו את יסוד ההליכה אחרי  - העקידהבפרשת  -בסיום פרשת 'וירא' זו, 

בפסוקים המסכמים את  - יימנו את השנה בסיום פרשת 'ויחי'ס. ה' באש ובמים

חיי יעקב, את בקשת הסליחה של האחים מיוסף ובפסוקים האחרונים של הספר 

 המסכמים את חיי יוסף הצדיק שהציל עולם שלם מן הרעב, בחכמה ובתבונה. 

בהפנמת המיומנויות שנרכשו במחצית הראשונה של הכתה: התמצאות בן, היה מלווה לימוד החומש כמו

מציאת פרק ופסוק, מעקב עיניים ואצבע בזמן השינון ומיומנויות ההבנה. במחצית זו,  -זריזה בחומש 

תחילת כתה ב'. הלימוד זרם יותר. בע"ה בצורה מסודרת בבמוכנות ללימוד הטעמים, שיילמדו  עסקנו

ת נושאי הלימוד ליחידות גדולות במספר הפסוקים, כך שהענין הנלמד היה שלם יותר, ורצף חילקתי א

 האירועים שבו גדל.

על תשומת לב בין 'מילוי הוראות' לבין שאלות, והבחנה מדוייקת מה  שמנו דגש במחצית זו כתיבה:

ראות כדוגמת: הסבר, נדרשים לענות על פי מילת ההוראה או מילת השאלה. במילוי הוראות עבדנו על הו

על מילות  דרך כללכתוב בלשון התורה, כתוב בלשונך, ציין, מאיזה מילים לומדים ועוד. בשאלות עבדנו ב

 המלמד

 חיים הרב
 הלוי
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שאלה כדוגמת: מי, מתי, איפה ומדוע. הילדים נבדקו על מידת הבנתם, בחלק מהשבועות, בדפי עבודה על 

 הציון בחומש.  נקבע ,על פי מידת הישגיהם בדפי עבודה אלה. ההספק השבועי

'לא  ם. ב"ה כתבנו השנה במחברת רגילהי הפנמת כללי הכתיבה הבסיסייל ידעבדנו על איכות בכתיבה, ע

הפנמנו את הכתב העגול, שנרכש  ןכ'סימון השורות' שכותבים בהן. כמו והפנמנו את מיומנות חכמה' 

 במחצית זו.

על שטף וזרימה בקריאת הפסוקים, וקצב  : במסגרת לימוד החומש, נדרשו הילדים לעבודהפנמת הקריאה

סות לתנועות תשומת לב מיוחדת נתנה להתייח קביל, נדרשו הילדים לדייק בקריאה.השינון גבר. במ

חטפים פתח גנובה, ועל מילים מורכבות לקריאה. במבדקים של סוף השבוע  ,כגון מוכרות ופחות מוכרות.

 יקת. רשו לקרוא פסוק בעצמם, בצורה מדוהילדים נד

עזרה בתחום של  גם מי שנזקק לכך, קיבל. גבור ברכישת הקריאה, צומצמו מספר הילדים הזקוקים לתב"ה

, המורה רוניתכל הילדים רכשו את כללי הקריאה הבסיסיים ב"ה. ברוכות המורות,  שטף ודיוק בקריאה.

 המורה ציפי, על מאמציהן שנשאו פרי. המורה מיכל ו

זו, כבר התרגלו הילדים לכללי הכתה, לכללי ההפסקה ולשאר סדרי הלימוד. : במחצית מידות ודרך ארץ

ואוירה טובה ורגועה שררה בשיעורים, את פירות עמלינו ממחצית ראשונה  ב"ה קצרנו, צוות הכתה,

בלמידה ובהפסקות. כמובן שעדיין נדרשנו לקביעת כללים ותקנות, להתערבות בפתרון בעיות ולהקניית 

דיונים בכתה, העלאה למודעות, הקשבה וחשיבה. נערכו  ל ידיתיים. הדברים נעשו, עכישורי חיים חבר

 -נכונות לעזרה בבית, ובכתה, מבצע 'מתרחקים ממריבה'  -נים לחיזוק הדברים: מבצע 'הנני' מבצעים שו

 לחיזוק התמיכה ההדדית ועזרה לזולת ועוד.

בפנינו, ואתגרים של למידה. הילדים גדלו  : ב"ה זכינו לשנה טובה ופוריה. אתגרי חינוך עמדוסיכום

מה  .יש בכתה יציבות מיוחדת, מוכנות לקבל אתגרים חדשיםו מבחינה לימודית, נפשית וחברתית. והתעצמ

 שיעזור בע"ה להצליח בכתה ב'.

 בברכה מרובה,

 הרב חיים הלוי

 
 הורים יקרים!

האחרונות שאת השנה מסיימות. רוצה אני לעת סיום, מרגש לכתוב את המילים 

להודות לכם על הבנה ועזרה שהיטיבו את הצמיחה. ברוך ה' שליוותה אותנו 

סייעתא דשמיא. תודה! על שיתוף פעולה. וסליחה על טעות אם נעשתה. נושאת 

 מכאן תפילה שיצמחו השתילים לאילנות מלבלבים.

ותרגול באותיות כתב במהלך מחצית ב' עסקנו בנושאים: קריאה, כתיבה 

 :)עגולות(. הבנת הנקרא: מילוי הוראות, מאזכרים, כתיבת משפטים תקינים, מילות יחס ועוד. הבעה בכתב

 רכשנו את כללי כתיבת סיפור חוויה.

הלימוד בכיתה התנהל ב"ה, באווירה רצינית ונעימה. הילדים נהנו ללמוד ולהיווכח שהם יודעים ושולטים 

 ב"ה בנלמד.

ורכשנו במהלך מחצית ב' של השנה מיומנויות חשובות, ביניהן מוכנות מתאימה לשיעור: הגעה הדגשנו 

 בזמן לכיתה, עמידה במקום ליד שולחן נקי ועליו חומר השיעור ושיעורי בית מוכנים.

 עברית

 המורה
 ציפי זלץ
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במהלך מחצית זו שילבנו דגשים חינוכיים וחברתיים מגוונים, ביניהם: דרך ארץ למורים, רגישות לחבר הן 

 ור והן במעשה.בדיב

 הישגי הבנים בכיתה היו ב"ה מצוינים, תודות לסייעתא דשמיא ולשקידתם.

כדי שישמרו בנוסף, חשוב מאד במהלך החופש, לדרבן הילדים לקריאה מרובה )לאו דווקא של קומיקס(, 

 על רמתם בהבנת הנקרא.

 בברכת הצלחה רבה לתלמידי המקסימים!

דתי אף אני רבות, מכל ילד וילד: יושר, עדינות, סבלנות, תמימות נהניתי ללמדכם ולשמוע חכמותיכם. למ

 שזכיתי. יבדרכי ה' ועוד, בבחינת: "... ומתלמידיי יותר מכולם". אשרי

 המורה ציפי

 
 הורים יקרים!

כיאה לכיתה הראשונה, הלימוד היה מלווה ברכישת הרגלי למידה בסיסיים: 

מסודר מארוחת הצהריים לשיעור, כללי שיעור מקובלים,  סדר, ארגון, מעבר

 הכנת שיעורי בית ובדיקתם.

במחצית זו, סיימנו את החוברת השנייה והשלישית. תרגלנו תרגילי חיבור וחיסור 

 מדידות אורך ומשקל., והבנת מהות הכפל 88 , מספרים עדעם שבירת העשרת

 .הלימוד בכיתה התנהל באווירה טובה, שמחה ורגועה

 ,. לימוד חשבון'בהבעה בעל פה של 'סיפורים חשבונייםו תתפו בלמידה, בהמחשות שעל הלוחהילדים הש

במיוחד בכיתה א', חשוב לאין ערוך ומקנה מיומנויות חשובות מאוד המהוות השלמה לנושאים חשובים 

 שנלמדו בגן חובה, כגון: התמצאות במרחב, תפיסה כמותית, מודעות חזותית ועוד.

ינים השנה. כמו כן רכישת ים של עבודה, סדר וארגון היו מצוה' הישגי הבנים נ"י בקניית הרגלים נכונברוך 

הלמידה בכיתה טובה, והילדים חיבור וחיסור, מופנמת ומתורגלת. הבנה נכונה של  -היסודות של החשבון 

 הקפידו על הכנת שיעורי בית ועל השלמות בחוברת כשצריך.

לציין את שיתוף הפעולה המבורך אתכם, הורים יקרים, בכל הקשור לעבודה בבית, נוסף על כך, חשוב לי 

 לחיזוק ולעזרה בהכנת השיעורים. זהו גורם מרכזי להצלחה במקצוע חשוב זה.

 הצלחה בכל!

 המורה ציפי

 
 שלום וברכה להורי תלמידי כיתה א' היקרים! 

הנושאים הבאים: התקשורת והחושים, גוף האדם, עונת במהלך השנה למדנו את 

 החורף וכדור הארץ.

בתחילת השנה למדנו על נושא 'התקשורת והחושים' לאחר מכן התחלנו ללמוד על 

בה עסקנו כל החורף. בחנוכה עברנו ללמוד קצת על האש והשפעתה.  -עונת החורף 

 ובסוף השנה למדנו על גוף האדם ואורח חיים בריא.

ד בכיתה היה מרתק וחווייתי! הילדים החכימו אותי בשאלותיהם המיוחדות ויחד עשינו ניסויים הלימו

 שונים בכיתה, גילינו דברים חדשים.

 מדעים

 הרב אריאל
 פילוסוף

 

 חשבון

 המורה
 ציפי זלץ
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הרחת ריחות שונים וזיהויים. כמו כן  -להלן מספר דוגמאות לניסויים שעשינו בכיתה: בנושא החושים 

שיחקנו כמה משחקים סביב חוש  -שורת הבעת דעה אם הריח טוב או רע. עוד בנושא החושים והתק

המישוש והראייה. בנושא החורף ערכנו כמה ניסויים וביניהם: אצטרובל פתוח שנסגר במים ועוד. בחנוכה 

ערכנו ניסוי ובדקנו כמה זמן האש יכולה לבעור כשהיא חנוקה בתוך כלים שונים. כמו כן, עשינו ניסויים 

כול זיקוק לבעור בתוך מים ומהי הסיבה לכך שהוא לא כבה. נוספים סביב משולש הבערה והראנו איך י

 ניסויים סביב פעילות גופנית והשתנות דופק הלב לאחר פעילות גופנית. ועוד ועוד....  –בסוף השנה 

 הלימוד היה חווייתי ומרתק! גילינו יחד דברים חדשים ומיוחדים.

רים חווייתיים ויצרו עניין רב אצל הילדים. כיתה א' היא כיתה מיוחדת ונעימה. שיעורי מדעים היו שיעו

לצורך הניסויים השתדלתי לשתף את כלל הכיתה ולתת לכמה שיותר תלמידים להשתתף. האווירה הייתה 

 טובה. היה נעים וכיף להיכנס לכיתה.

 לקראת סוף השנה דיברנו רבות בכיתה על חשיבות אורח חיים בריא ושמירה על הבריאות.

הייתה יפה, ההישג הכי גדול מבחינתי הוא ההתעניינות הגדולה של התלמידים! השתתפות התלמידים 

 בנוסף, חשוב לי לציין כי כל תלמיד בכיתה תרם את חלקו והוסיף לאווירה בכיתה, יישר כוחכם!

לתלמידי כיתה א' היקרים!! שמחתי מאוד ללמד אתכם השנה. גיליתם עניין רב ונעשתם ל'מדענים 

 כם תרמו הרבה לשיעור והחכימו אותי מאוד!צעירים'. השאלות של

 .אני מאחל לכם הצלחה רבה בהמשך

 הרב אריאל פילוסוף

 


