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בס"ד

This week continued learning "The History of
Zionism" and this time we learned about the national
anthem "Hatikva". Written by Naftali Hertz Hember,

השבוע בריכוז הבוקר המשכנו בפרקי "תולדות הציונות" והפעם
."למדנו על ההמנון הלאומי "התקווה

who was a poet and writer. He wrote "Our Hope" as
early as 1878 to pioneers in Rishon Lezion.
The original song had 9 verses. The pioneers liked
the song and adopted it, but it was not until 1933 that
it became the anthem of the Zionist movement. Since
then we have been singing the song and it is
considered the national anthem of the State of Israel,
but did you know that only in 2004 it became legal,
following the enactment "the flag, symbole and
national Anthem".

 הוא כתב. היה משורר וסופר, נפתלי הרץ הימבר,מחבר ההמנון
. לחלוצים בראשון לציון1878 את "תקוותנו" כבר בשנת
, החלוצים אהבו את השיר ואימצו אותו. בתים9 לשיר המקורי היו
 אומנם. הוא הפך להמנון התנועה הציונית1933 אך רק בשנת
מאז אנו שרים את השיר והוא נחשב להמנון הלאומי של מדינת
, הוא הפך להיות חוקי2004  אך האם ידעתם שרק בשנת,ישראל
.?"בעקבות חקיקת "חוק הדגל הסמל והמנון המדינה

In Art The gan kids created picture of a snowy city
and class students created a tree in snow from
aluminum foil.
Save the dates:
2/10/2019 - parents day
Great opportunity to have a personal meeting with
your child teacher and get an update on their
progress.
You must register in advance!
Meeting schedule will be posted next week.
2/17/2019 - President day weekend - No school
Have a great week,
Lior Kakon

בחוג אומנות תלמידי הגנים יצרו תמונות של עיר בשלג ותלמידי
.הכיתות יצרו עץ בשלג עם נייר כסף

:שמרו את התאריכים
 יום הורים- 2/10/2019
זוהי הזדמנות נהדרת להיפגש באופן אישי עם המורים ולהתעדכן
. המפגשים ייערכו בזמן בית הספר.בתהליך הלימודי של ילדכם
עליכם להירשם מראש! בשבוע הבא יפורסם לוח הזמנים
.למפגשים
President weekend . אין לימודים- 2/17/2019
,שבוע נהדר
ליאור קקון

גן אפרוחים -סיון
קראנו את הסיפור "הבית של יעל" מאת מרים רות והיו לנו חוג
בישול ,חוג אומנות וחוג מוזיקה.
גן צעירים -שירי
למדנו על "המשפחה" -דיברנו מי במשפחה ,הילדים ציירו את
המשפחה שלהם ושמענו סיפור .היו לנו חוג בישול ,חוג אומנות
וחוג מוזיקה.
גן בוגרים -סוזן
למדנו את האות ז' והתקדמנו בחוברת .היו לנו חוג בישול ,חוג
אומנות וחוג מוזיקה.
מורשת -קבוצות אילן ,ברוש וגפן -קרן
למדנו על יתרו שמגיע להתגייר ,על העצה שנתן למשה ועל מתן
תורה.
מורשת -קבוצות דקל ובוגרים -שקד
למדנו על מעמד הר סיני ועשרת הדיברות.
עברית -מתחילים -אורלי
חזרנו על האותיות והתנועות שלמדנו והתקדמנו בחוברת.
עברית -קבוצת אילן -שרית
חזרנו על האותיות והתנועות שלמדנו והתחלנו ללמוד את האות
ה' .למדנו את המילים :הלל ,הדסה ,הבהב ,הר ,הרים והמורה
שירה.
שיעורי בית :להשלים עד עמוד .86
חשוב מאוד לתרגל קריאה וכתיבה של האותיות א -ה' .זאת
התחלת הקריאה וחשוב לתרגל כמה שיותר.
עברית -קבוצת ברוש -שרית
למדנו את האותיות צ' ו-ץ' ואת המילים :צב ,צבי ,ציפור ,צובעים,
מצביעים ,מצלמה ,מציירים ,עץ ,צהוב ,מיץ ועציץ.
קראנו את הסיפור "אנחנו לומדים בחוץ".
שיעורי בית :לקרוא שוב את הסיפור בעמודים .28-29
עמוד  31לקרוא ולהשלים.
עברית -קבוצת גפן -שרית
למדנו את האותיות ל' ,צ' ו-ץ' בכתב ואת המילים :לשון ,שואלים,
שאלות ,הולכים ,לומדים ,לילה ,מציירים ,ציורים ,מצלמים,
צוחקים ,ציפורים ,צבי ,רץ ,צב ,מציץ ועצים.
קראנו את הסיפורים "הלשון של הלל" ו"בחוץ".
הכנו דוח קריאה לסיפור "דינה רעבה".
שיעורי בית :להשלים עד עמוד .78
עברית -קבוצת דקל -עמיה

Gan Efrochim- Sivan
We read the story: “Yael’s house” and had cooking,
art and music class.
Gan Tzeirim- Shiri
We learned about families. The children's shared who
is in their family, we heard a story and drew a family
picture. We also had cooking, art and music class.
Gan Bogrim- Suzan
We learned the letter “Zain” and advanced in the
textbook. We had cooking, art and music class.
Moreshet- Groups Elan, Brosh& Gefen- Keren
We learned about Yithro, who converted, about his
advice to Moshe and the giving of the Torah.
Moreshet- Groups Dekel & Bogrim- Shaked
We learned about the giving of the ten
commandments on mount Sinai.
Hebrew- Beginners- Orli
We reviewed the letters and vowels we had learned
and advanced in the textbook.
Hebrew- Group Elan- Sarit
We revied the letters and wovels we learned. We also
introduced the letter “Hay” . We learned the words:
הלל ,הדסה ,הבהב ,הר ,הרים והמורה שירה.
Homework: complete up to page 86.
Important to practice all reading pages for the letters
Alef- Daled.
Hebrew- Group Brosh- Sarit
We learned the letters “Zadik” & “Final Zadik” and the
צב ,צבי ,ציפור ,צובעים ,מצביעים ,מצלמה ,מצייריםwords: ,
.עץ ,צהוב ,מיץ ועציץ
".אנחנו לומדים בחוץ" We also read the story:
Homework: Read again the story in pages 28-29.
Complete page 31.
Hebrew- Group Gefen- Sarit
& ”We learned in cursive the letters “Lamed”, “Zadik
לשון ,שואלים“Final Zadik”. We learned the words: ,
שאלות ,הולכים ,לומדים ,לילה ,מציירים ,ציורים ,מצלמים,
.צוחקים ,ציפורים ,צבי ,רץ ,צב ,מציץ ועצים
".הלשון של הלל" ו"בחוץ" We also read the stories:
".דינה רעבה" We prepared a book report to the story:
Homework: Finish untill Page 78.

Hebrew- Group Dekel- Amia
We learned the words mine, yours…. and wrote
sentences using the words.
Homework: page 13
Finish the cursive letters untill Mem.
Hebrew- Bogrim- Amia
We learned ב,ל, מand “ ”הbefore a word. WE worked
in the textbook up to page 44.
Homework: Finish page 44. Read the article "טיול
 "בשמורת הטבעand answer the questions.
Hebrew- Ulpan- Amia
We learned new terms that helps us talk about our
age: -how old are you(male/female)
We discussed when is our birthday and how old are
we.

...שלך, שלי-למדנו שייכות בזכר ובנקבה
 בחוברת13  עמוד:שיעורי בית
.'להשלים את אותיות הכתב עד האות מ
 עמיה- בוגרים-עברית
44  התקדמנו בחוברת עד עמוד.למדנו מילות יחס וה' הידיעה
44  לסיים עמוד:שיעורי בית
.לקרוא את הקטע "טיול בשמורת הטבע" ולענות על השאלות
 עמיה- אולפן-עברית
? בת כמה את,? בן כמה אתה-למדנו את המושגים לגבי גיל
.דיברנו מתי יום ההולדת שלנו ובני כמה אנחנו

