בכל שבוע ,באופן קבוע ,חותמים על דף השבוע!

פרשת וישב

ח .הורים_________ :

כ' בכסלו התשע"ה
בית חינוך ומשפחה

כתה ג'

ממלכתי דתי שילה
למדעים וסביבה ערכים ומצוינות

הורים יקרים שלום וברכה,
מהנלמד השבוע:
תורה -סיימנו את פרשת בא בפרק י"ג  :זכירת יציאת מצרים בכל הדורות ובארץ ישראל -חשיבות זכירת יציאת מצרים ,מצוות
לימוד הבנים "ולא תשכח גאולת מצרים מפי זרעם עד עולם" .ביום רביעי נערך מבחן על פרשת בא .בעז"ה אחזיר את המבחנים
בשבוע הקרוב .נתחיל את פרשת בשלח ביום ראשון בעז"ה.
נביא -פרק ז' -המעל בחרם והמפלה בעי -עכן לוקח מהחרם אך יהושע לא יודע מכך .עקב כך במלחמת העי בנ"י מפסידים
במלחמה ושלושים ושישה אנשים מתים במלחמה .יהושע מצטער ומתאבל על כך ופונה לה' בצער מחשש שיגרם חילול השם-
הגויים יושבי הארץ יהרגו את עמ"י .ה' מודיע ליהושע על חטא העם ומעילתו בחרם ויהושע מקבל הנחיות כיצד לגלות מי עשה
זאת .זריזותו של יהושע בקיום מצוות ה' ,גילוי האדם שלקח -עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח משבט יהודה .הרכוש שלקח :אדרת
שנער ,לשון זהב (מטיל) ומאתיים שקלים .עונשו של עכן.
משנה -סיימנו את משנה ד' ולמדנו על חשיבות התפילה דרך תפילת חנה על בנים .ביום שני תערך חזרה לפני המבחן וביום
רביעי יערך המבחן על ארבעת המשניות האחרונות שנלמדו.
מדעים -פתחנו בנושא "המעגל החשמלי"  ,שימוש במכשירי חשמל -היכן? מיון על פי ביצוע המכשיר :חום ,אור ,קול ,תנועה,
קירור ,העברת מידע ועוד ..התלמידים כתבו יפה מאד שיר /סיפור על יום בלי חשמל .בנינו מעגל חשמלי .התלמידים
הצליחו להדליק נורה וצעקו "אוריקה"(תגלית( .הכרות עם חלקי המעגל החשמלי ותפקיד כל חלק במעגל 2 .נקודות חיבור לכל
מכשיר חשמלי ולכל מקור חשמל.
דינים -מצוות החנוכה :הדלקת הנרות כל שמונת הימים ,הוספת "על הניסים" בברכת המזון ובתפילת העמידה ,אמירת הלל
שלם לאחר תפילת שחרית .מנהגי חנוכה וטעמיהם :אכילת מאכלים מטוגנים בשמן ,מאכלי חלב ,משחק בסביבונים ,דמי
חנוכה .הבחנו בין חיוב המצווה לבין חיוב המנהג .יחס ההלכה למנהגים :מנהג ישראל -דין הוא ויש להשתדל לקיימו .מטרת
המנהגים :להזכיר את הניסים והנפלאות ומתוך כך לקיים את המצוות בשמחה! ש"ב :השלמת נוסח "על הניסים" מתוך
הסידור .הלכות חנוכה :זמני הדלקת הנר ומצבים מיוחדים ,דיני השמן והפתילות ,חשיבות פרסום הנס ועוד.
לשון -מילים המסתיימות בצליל וח -נכתבות באות ח' .איתרנו פעלים בזמנים שונים מתוך קטע מידע ומעשייה.
ספריה -האזנו לקריאתם של תמר ויעל אליהו ועקבנו באמצעות מחוון לכתיבת סיפור ומחוון הקתימב"ה .הילדים שיתפו
פעולה נהדר!
כתיבה -השבוע קיבלו הילדים סימניה ובה פירוט על הקתימב"ה ומאחוא הנחיות למסירת דבר תורה שנעבוד על כך בהמשך.
המשכנו לשמוע סיפורים שכתבו התלמידים ובדקנו את קיומם של בעיה ופתרון .בשבוע הבא נתחיל להכיר את כתיבת
ההמלצה.

מצטיינת השבוע:
מצורפת הזמנה
לביה"סטיגל עם
התאריך החדש.
מצפה לראות את
כולכם!

חופשת החנוכה
התקצרה השנה ואנו
לומדים עד יום חמישי
(כולל).
חוזרים מחופשת החנוכה
ביום רביעי ,זאת חנוכה.

ענבר צדוק
השבוע נערוך בדיקת
ילקוטים וציוד ע"מ
לראות שהילקוט
מסודר ויש בו ובקלמר
את כל הציוד הנדרש.

המשך
מעבר
לדף >-----

