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                                                                                     6מזל טוב לשילה ליום הולדת         שלום וברכה. מתוקים ואהוביםהורים יקרים לילדים 
שמחה והרבה הרבה מתיקות. אנו משתדלים שהכניסה  ב"ה הרגשתי עם הילדים השבוע נחת

 תיהיה רכה ולא מכבידה אך כמובן שאין שמחה בלי עמל והתקדמות. ללימוד
 

של  ההעלייעל חטא העגל ולמדנו השבוע מדוע חודש אלול הוא חודש של תשובה, ספרנו על  חגים:
שתשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע דברנו על כך  בא' אלול לקבל את הלוחות השניות. משה

השבוע עסקנו בנושא התפילה סיפרנו על החסיד שלא הפסיק תפילתו, תפילה בסתר, . הגזרה
ונקדימון בן גוריון. למדנו שהתפילה צריכה להיות בכוונה ואף אחד לא יכול להפריע לנו, דברנו על 

אך לא תמיד ה' מחליט למלא דווקא  ד שומע את תפילתנו ותמיד התפילות עושות טוב' תמיכך שה
עוד למדנו שאפילו  .מה שה' עושה זה הכי טוב גם אם אנו לא מבינים )הבאנו משל(את בקשתנו, 

 התחלנו לומר אדון הסליחות אחרי התפילה. שנראה שאין סיכוי צריך להתפלל וה' יכול להושיע.
 

 לים אנו משתד .גול הקריאה בזמן אלול מאוד מאוד משמעותי להמשך לימוד התורהתר קריאה:
הילדים קבלו סיפור קריאה לבית  .בכיתה, אך אין זה תחליף לקריאה בבית לתרגל קריאה

והתבקשו לקרוא כל יום פרק אחד )ובשבת שתים(. בבקשה להחזיר את החוברות ביום ראשון על 
. כל הכבוד לילדים שמביאים פתקים על קריאה בבית הילדים.מנת שנוכל לראות את התקדמות 

 רק קריאת פסוקים()עדיף שיקראו ספרונים ולא 

רָ֣פז֣ ֣֣יִעיְרב֣ ֣חֻמנ֣ ֣׀חֻמנ֣ ֣֣חֶ֣סגֹול֣ ֻמנ֣ ֣חַ֣זְרָקא֣ ֻמנ֣  -השבועה למדנו איך נראים הטעמים טעמים:

  ֽסֹוףָ֣פסּוק:֣ אֶאְתַנְחת֣  יראְ֣תב֣ ֶלתַ֣דְרג֣ ַשְלש֣ 
שגם השבוע המשכנו את הסיפורים על המתקנים של דני דן. אנו גם מתרגלים הלבשת  כמובן

ה שכל הילדים ידעו אחרי חודש לקרוא לבד עם יטעמים על מילים. רציתי להבהיר שאין לנו צפי
בהמשך השנה בע"ה כמעט כל הילדים היא להקל מאוד בניגון הטעמים ו טעמים אלא מטרתנו

 יוכלו קרוא לבד בטעמים.
 

. יג(-)פסוקים ט חזרנו על יום ראשון ושני של הבריאה ולמדנו את היום השלישי השבוע תורה:
ביום השני לא כתוב וירא אלקים כי טוב מכיוון שה' לא גמר עם המים רק ביום השלישי כאשר 

 התחלנו קצת את היום הרביעי. רא את הצמחים.ביום השלישי גם בעשה את הים והארץ. ה' 
מקום שנאספו לשם המים. )למה למקוה  -מקוה המיםיאספו המים.  -יקוו המים :מילים שפרשנו

ים ברבים. הסברנו שאפילו שכל המים במקום אחד קוראים  -ימיםשטובלים בו קוראים מקוה?(. 
תגדל  -תדשא הארץ לזה ימים מכיוון שלכל צד של המים יש טעם אחר ודגים אחרים.. )רש"י(.

שיש בתוכו גרעינים  -מזריע זרעפירות האדמה.  -עשבהצמחים. כל הסוגים של  -דשאהארץ. 
לסוג שלו, כל סוג של עץ בנפרד. למדנו קצת על איסור  -למינושכששותלים אותם נהיה עשב חדש. 

 כלאים.
 הילדים התענינו ושאלו שאלות מצוינות:

 ?ותראה היבשה" למי היא נראתה הרי האדם עדיין לא נברא" 

  למשל ים כינרת וים המלח? סמים שהם לא ביחד עם האוקיינו"אל מקום אחד" הרי יש 
 

 .ב"ה בשעה טובה המורה שרה התחילה ללמד אותנו הילדים מאוד חיכו וציפו: עברית
פתחנו את השנה בסיפור על פילון הבילבלון שהביא דברים מצחיקים לכיתה סיפרנו על דני שצייר 

 כיתה א' יוכל לכתוב מילים., ושמח שכשיעלה ללאמא את ההודעות שקיבל בטלפון
 כתב מרובע וצבענו. הילדים התבקשו להכין שער בבית.  -עטפנו מחברת עברית

 הסברנו שלשורה יש תקרה ורצפה. אנו כותבים מימין לשמאל, מלמעלה למטה.
אמרנו מילים עם האות י' מגופנו. הדבקנו דף במחברת. ונתבקשנו להדגיש את  למדנו על האות י'.

 .בע"ה אבדוק שעורי בית ביום ראשון בבקשה לבדוק שאכן נעשומילים, בבית. האות י' שב
 הכנו קישוט לכתה , מילון א' ב' על החגים )עוד לא סימנו(.

 

 שבת שלום ומבורך      
                                          

 ןשפילמ ושרה יהודה                                                   

       :פינת ההורים
 ____________ -חזרנו עם בנינו על מה שלמדנו

 __:_______________ףלשתרוצים אנו 

___________________________ 

___________________________

_ 


