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מבוססת על אוצר המילים הנדרש לבית ספר יסודי  'ולכיתה תכנית 

 .לחצו כאן לרשימת המילים . לפי משרד החינוך

במפגשים הילדים יקבלו הזדמנות לעשות שימוש בארבעת 

  .דיבור, האזנה, כתיבה וקריאה -של השפה מיומניות 

המטרה שלי היא לחבר את הילדים והילדות לאנגלית באמצעות 

 הוראה יצירתית ומושקעת, ובכך לגרות ולאתגר אותם

 1 :העקרונות שלי הם

גבוהה יותר  להטעין את המוח ברגש: מעורבות והשתתפות יהיו

כשילדים ירגישו חיבור עם מה שהם לומדים, ולכן בחירת הנושאים 

 .והגישה תהיה מתוך עולמם

כשאנו  ,לשחק אותה! מחקרים מראים, שפעילות המוח מוגברת 2 .

נחשפים לצחוק, משחק, תנועה, מוזיקה וכדומה. נעשה שימוש 

 .במשחקים וכלים טכנולוגיים שונים

לימוד אנגלית היא לנהל אינטראקציה  כוח הקבוצה! מטרת  3. 

 .באנגלית, ולכן יהיו הרבה משחקים והפעלות

 מורה לאנגלית ביסודי –סלי חסון יונה 

 רמת האנגלית טובה מאוד

 תואר ראשון בספרות אנגלית –השכלה 

 מורה למחשבים –רכזת תקשוב 
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  מפגש

 נושא
 

Topic 

אוצר מילים ומבנה 
 שפה

Vocabulary and 

language 
 היכרות באנגליתשיחת  1-2

What's up?  
 

Introduction vocabulary- 

My name, I live in, I have, 

my favorite.  Colors, 

numbers till 100, people and 

last year vocabulary – verbs 

adjectives, nouns.   

 החיים שלי 3-4

My life 
Time vocabulary. Months of 

the year, days of the week, 

telling time, what do we 

usually do every day week 

and months? 

 בואו ניפגש 5-6

Let's get together! 
What are you doing? I am 

watching a movie. We will 

talk and write e-mails until 

we are able to meet. 

 עונות השנה ומזג האוויר 7-8

The detectives. 
Verbs in the past. Ask 

questions about an invention.  

What happened? Who did 

you see?  Where did it 

happen? When did it 

happen?  
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 ת שביעוצמוה 9-10

Mighty me! 
Adjectives- strong, 

beautiful, amazing, magical, 

fast, smart, and so on… 

 ומותחל 11-12

My dreams! 

Adjectives- happy rich 

famous. Professions – 

dancer, writer, solider, 

leader. 

 


