
 חגית בן סימוןהמחנכת:      ז"תשע     3/הכיתה   .58.81-.5.8281משימות לשבוע:    

 

 תשע"זג' בסיון  ראשוןיום  שעות
5.8281. 

 ד' בסיוןשני יום 
518281. 

 ה' בסיוןשלישי יום 
318281. 

1.:11-1.:21 

 פתיחת בוקר: המנון, קריאת ספר

 מבחן מיצב במדעים,
 בהצלחה לכולם8

 פירוט הנושאים למיצב בדף מאחורשימו לב: 
 

 מדעים מחשבים
 

 

1.:21-11:91 

11:12-11:21 

 גיאוגרפיה:
 המפה הטופוגרפית

 110-111עמודים 
 יכום המושגים העיקריים בפרקס

 112-112עמודים 
 בחוברת

 95-97עמודים 

 אומנות:
 אפקט תחת מימדי באומנותנושא לימודי: 

 ירת תלת מימד בעזרת טכניקה של ציוריצתכנים: 
 

 וצבעי פנדה  יש להביא  בלוק ציורהערה:
 

 מדעים 11:21-11:32

11:21-15:32 

 שפה:
 שמות בתבניות

 דף עבודה
 פרטני שוש 

 חינוך גופני:
 לא לשכוח להגיע עם בגדי ספורט ונעלי ספורט

15:32-13:51 

 חשבון:
 קבלת דף ובו תוצאות המיצב בחשבון: 

 המיצב בחשבון במליאה בכיתה.בדיקת 
 ביאור שאלות וחזרה על השאלות. 

 צוותים חברתיים
 

13:52-19:11  



 

 

הנושאים 
למיצב 
 במדעים

החומר מדעי תחום תוכן  טכנולוגיה 
ידי אדם עולם מעשה חומרים  נושא מרכזי  

  כיתה ד'() נפח וכמות , כלי מדידה ויחידות מדידה  ציוני דרך
 :תנאים לבעירה  בעירה 
 כיתה ד'()  ומוצק מאפיינים של חומרים במצב צבירה נוזל  
 :כתה ה'()  משאבי טבע 
   פלסטיק תכונות ושימושים: מתכות, מלחים, –חומרים  
 חומרים: תועלת ומחיר סביבתי  

 מהות הטכנולוגיה 
 פתרונות טכנולוגיים לצרכים אנושיים 
 מייצור מוצרים ומהשימוש  פתרונות טכנולוגיים להקטנת הנזקים הנגרמים

        בהם )מיחזור, שימוש חוזר(.
 טכנולוגית )מבנה ופעולה(. תכנון ובניית מוצר, דרישות מהמוצר, מערכת 

 
 

 מיומנויות
 ותהליכי חשיבה

 מדעי, מיומנויות  חקר  מיומנויות בניית הסברים מנומקים,  השוואה, הפקת מידע מטקסט ומגרף, הסקת מסקנות )הבדל בין תוצאה למסקנה(, מיון,
טכנולוגיות. פתרון בעיות   

 ו' בסיוןרביעי יום  
318281. 

 ז' סיוןחמישי יום 
18.81. 

 ח' בסיוןשישי יום 
58.81. 

 / קרין גורןעוגת גבינה פירורים 08:00-08:50
 מתכון מנצח לעוגה האהובה. 

 ס"מ 26בקוטר  הכמות לתבנית
 חומרים

 :בצק לתחתית ולפירורים
 גרם( קמח תופח 210כוסות )  1.5

 גרם( סוכר 65כוס ) 1/3
 גרם חמאה קרה, חתוכה לקוביות  150

 חלמונים 3 
 :למלית הגבינה

 מ"ל( שמנת מתוקה 500מיכלים ) 2
 גרם( סוכר 150כוס )  3/4

 חפיסה אינסטנט פודינג וניל  1/2
 9%או  5%ה גרם גבינה לבנ 500 

 שומן )עדיף נפוליאון( 30%גרם גבינת שמנת  250
 

 אופן ההכנה
  :מכינים את התחתית והפירורים

מעלות. במעבד מזון עם להב מתכת מעבדים קמח תופח, סוכר וחמאה לתערובת פירורית.  180-מחממים תנור ל
 .מוסיפים חלמונים ומעבדים רק עד לקבלת פירורי בצק לחים

  .הפירורים בידיים לתחתית התבנית העגולה, מרופדת בנייר אפייהמ 2/3-מהדקים כ
ס"מ על תבנית מרופדת בנייר אפייה. אופים את הבצק שבשתי התבניות להזהבה,  1/2את היתרה מהדקים לעובי 

הבצק האפוי )החלק הקטן( לפירורים ושומרים בכלי אטום עד  1/3דקות. מצננים לחלוטין. מפוררים את  20-כ
 .השימוש

   :מכינים את מלית הגבינה
 .במיקסר מקציפים יחד שמנת מתוקה עם סוכר ופודינג עד לקבלת קצפת יציבה. מקפלים פנימה את הגבינות

  :מרכיבים ומצננים
מניחים יריעת שקף בהיקף הפנימי של התבנית. יוצקים את  –כדאי להשתמש בשקף לאפייה להקל על החילוץ 

מעל התחתית האפויה ומחליקים. מפזרים מעל את הפירורים ומעבירים בכלי אטום למקרר תערובת הגבינה 
למשך הלילה, להתייצבות. לפני ההגשה מקפיאים חצי שעה כדי שהעוגה תהיה קרה ביותר. פורסים בסכין טבולה 

 במים רותחים ומגישים.

 קריאת ספר פתיחת בוקר: המנון,
 מבחן שברים עשרונים:

שרוני, , המאית כמספר עשרוני, העשרית כמספר ע
חיבור וחיסור מספרים עשרוניים עשיריות ומאיות. 

 האלפית כמספר עשרוני.
 דוגמאות לתרגילים בפרק א בספר8

 

08:50-09:40 

 ראל ומורשתו:תרבות יש 10:05-10:50
 סמלי המדינה

 דינהדגל המ

10:50-11:35 
11:50-12:35  

 0526840598ניתן ליצור עימי קשר בטלפון 
  20:00-21:00בכל יום בין השעות 

 hagit222@gmail.com וכן באי מייל בכתובת
 

 :חשובות הודעות
התייחסו לתוכנית הלימודים ועקבו אחריה, ייתכנו . 1

 . שינויים במשימות במהלך השבוע
 .על פי התוכנית בתחילת כל שיעור .יש להיערך לשיעור2
זכרו  -. לא לשכוח להביא ספר קריאה לקריאת בוקר3

 ספרים הם חברים.
הלו"ז השבועי +חימת  הוריכם ע"ג יידוע והחתמת. 4

**החתמת  התלמיד ותיוק בקלסר מנהל כיתה=מ"כ.
 כנון השבועי.ההורים ע"ג הת

 שבוע נעים לכולם!
 
 

12:35-13:20 

13:25-14:00 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5775


 


