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 בס"ד 

SPEAK. PLAY. PRESENT  
SALLY   HI T  W   HN G L I S  E   RO  F   ET I M  

 

מבוססת על אוצר המילים הנדרש לבית ספר  תכנית לכיתה ה'

 .לחצו כאן לרשימת המילים משרד החינוך.  יסודי לפי

בארבעת  במפגשים הילדים יקבלו הזדמנות לעשות שימוש

  .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

יותר  להטעין את המוח ברגש: מעורבות והשתתפות יהיו גבוהה

הנושאים  כשילדים ירגישו חיבור עם מה שהם לומדים, ולכן בחירת

 .והגישה תהיה מתוך עולמם

ו כשאנ ,לשחק אותה! מחקרים מראים, שפעילות המוח מוגברת 2 .

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

 .במשחקים וכלים טכנולוגיים שונים

 כוח הקבוצה! מטרת לימוד אנגלית היא לנהל אינטראקציה  3. 

 .באנגלית, ולכן יהיו הרבה משחקים והפעלות

 לאנגלית ביסודימורה  – סלי חסון יונה

 רמת האנגלית טובה מאוד

 ראשון בספרות אנגליתתואר  –השכלה 

 למחשביםמורה  –רכזת תקשוב 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mCbRIPCUrpJa66QkvYVShB9ZOCACVsYcGvCFA_qfd2k/edit#gid=0


 
 

 

 

 

  
  שמפג

 נושא
 

Topic 

אוצר מילים ומבנה 
 שפה

Vocabulary and 

language 
 יחת היכרות באנגליתש 1-2

Getting to know you 
 

Introduction vocabulary- 

My name, I live in, I have, 

my favorite.  Colors, 

numbers, people….   

 אוכל 3-4

Food and drink 
Food and drink vocabulary. I 

need … I can… my favorite… 

I love…. I like… I don't like… 

What do you want?... the 

meals of the day. 

 הזמן שלי 5-6

Time goes by 
Time vocabulary. Months of 

the year. Days of the week. 

What can I do? Verbs play, 

go, make, run, swim, etc. 

 וירועונות השנה ומזג הא 7-8

The seasons and the 

weather. 

Weather vocabulary. What 

you do in different kinds of 

weather? Verbs.  

 חיות ופעלים 9-10

Animals and verbs 
Pets, farm animals, wild 

animals, tame animals, parts 

of the body, verbs – what 

animals can do? 

 הבית שלי 11-12
My house 

The rooms of the house, 

Activities at home 

SPEAK. PLAY. PRESENT  

 2022צמרות 
 

SALLY   HI T  W   HN G L I S  E   RO  F   ET I M  

 



 
 

 


