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                        שלום וברכה. אהובים הורים יקרים לילדים

 
ובפרט בכיתתנו מאוד נעימה ושלוה השבוע חשתי התקדמות  ת"תה בכל ההאווירב"ה 

והערב נא את דברי תורתך "התורה.  רצינית מאד של הילדים במוכנות שלהם ללימוד
נה יצאנו לגן המפלצת היה . ביום חמישי בשעה האחרו"ובפיות עמך בית ישראל בפינו

                                     ממש כיף.
                                                                                                                              

לאלול. השבוע  להתחיל את היום בסיפור השייך חגים אנו משתדלים יעורמלבד ש חגים:
וה, על החיד"א וקופסת וסיפרנו על: הסטיפלר במסיבת הבר מצ תשובהעסקנו בנושא 

  החפץ חיים חוזר בתשובה )כיצד החזיר את התפוחים שלקחו מהמוכרת הזקנה(. הטבק,
דים להילדים  מתקדמים יפה מאוד, אך עדיין חשוב מאוד לקרוא יום יום עם הי קריאה:

כוח גדול להורים והילדים שעומדים במשימה. הילדים -.ישרשעדיין לא קוראים חלק
מתבקשים להשתדל להחזיר את הסיפור השני ביום ראשון )מלבד הילדים שקבלו אותו 

  רק בסוף השבוע(.
העבודה היפה של מנו ללמוד את הטעמים )אפשר לראות את יבשעה טובה סי טעמים:

ות אך עיקר הלימוד מכאן והלאה אנו מדי פעם נעשה חזרות ותרגול הילדים במחברות(
 יהיה תוך כדי שינון הפסוקים.

למדנו על בריאת  .כג(-על בריאת היום הרביעי והחמישי )ידהשבוע למדנו  תורה:
 ועל בריאת השרצים העופות והדגים. המאורות ותפקידיהם השונים

 :מילים קשות ודברים שהרחבנו
נו על ליקוי חמה שזה סימן רע לגויים דבר .סימנים -תותא   דברים שעושים אור. -מאורות

שראל לא צריך לפחד מהסימנים וליקוי לבנה שסימן רע לעם ישראל ולמדנו מתי עם י
לחגים. הסברנו שלפי הירח יודעים מתי ראש  -למועדים. )רש"י ע"פ סוכה כט:( האלו

מה אחרי שעובר לילה ויום זה נחשב שעובר ימ -ולימים חודש ולפי זה יודעים מתי החג.
 ימים עובר שנה שלמה של השמש. 563שעובר  -ושנים שלמה.

הצמחים גדלים, נהיה  -השמש שולטת על היום בזכותה -המאור הגדול ממשלת היום
המאור הקטן מתכות באדמה החיות ובני אדם בריאים וחזקים )רמב"ן, העמ"ד(. 

 "ל(. הירח שולט בלילה, יש דברים שקוראים דווקא בלילה )כנ -לממשלת בלילה
המים יולידו חיות קטנות כלומר ה' עשה מהמים את הדגים ומאז  -ו המים שרץישרצ

כל הזמן, במים זה דגים קטנים.  ץר  -שדגים מולידים דגים. הסברנו ששרץ זה חיה קטנה 
 )עיונים רש"י, רמב"ן, או"ח, חולין כז:(. 

 דגים גדולים לדוגמא הלויתן. -התנינים הגדולים
 ההולכת. -משתהר  

 כל בעלי הכנפיים ציפורים. -עוף כנף
רות הרבה. ה' ברך את העופות והדגים בהרבה ילדים. הסיבה לכך היא פ   -פרו ורבו

( . שרנו והסברנו את הפס' "וידגו לרוב בקרב שצדים אותם )דברנו כיצד צדים דגים
 שנפרה ונרבה כדגים והוספנו ציור למחברת חגים. -הארץ". דברנו על הדג בראש השנה

 

למשפחת אנסכר  מזל טוב
שתזכו נעם צדוק להולדת 

לגדלו בבריאות ושמחה 
 לתורה חופה ומע"ט.



 בס"ד

 
 הילדים התענינו ושאלו שאלות מצוינות:

הרי רק השמש היא מאור גדול? ענינו ששניהם נחשבים גדולים  -שני המאורות הגדולים
 ל שבהתחלה שניהם היו גדולים אתו דבר."את דברי חז למדנווהשמש יותר מהירח. גם 

 איך זה שהשמש לא ממיסה את הרקיע?
 מים, כיצד הדגים לא שותים את הכל?נשאר אם יש כל כך הרבה דגים איך 

 
אמנו על את הצלילים, התר. שמענו בכתב מרובע למדנו את האותיות ו,  -לשון הקודש

 ופלים. ו-כתיבה בשורה. קבלנו הפתעה ב
 ישר כח לילדים שעטפו יפה את הספרים  -התחלנו לעבוד בספר "בין השורות"

י הקפת מס' העמוד בצורת בית. ומה . שעורי בית נסמן ע"11והכינו ש.ב, הגענו לעמוד 
 חשוב ומחברותשעבדנו בכיתה נקיף בעיגול. נא לעקוב אחר שיעורי הבית. ספרים 

 להחזיר ישר לכיתה. 
הכינו שנות טובות וגילו  מטרתה וכיצד כותבים. הילדים, למדנו על אגרת ברכה -הבעה

 יצירתיות רבה. 
 

 יתתנו. בבקשה לבדוק את לצערנו כנראה המכה השלישית )כינים( נמצאת בכ
 נאמנות הידיעה ולטפל ההקדם.

  בבקשה לשלוח עם הילדים עוד שלוש מחברות שורה עטופות בניילון עם שם
 )שתים נצרכות כבר לשבוע הקרוב(

 
 

 שבת שלום ומבורך
 

 שפילמן ושרה יהודה

       :פינת ההורים
 ____________ -חזרנו עם בנינו על מה שלמדנו

 ______________________ ף:רצים לשתאנו 

 _________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 


