
  
 

  ?ועושה מה הילד שלך יודע

 עץ החשיבה -כל הזכויות שמורות לשלומית לויט
 1עמוד  www.lomdiml.co.il בקרו אותנו גם באתר

 

 

 

 סדר והתארגנות

 .קם בבוקר לבית הספר 

 .שוטף פנים ומתלבש בעצמו 

 .לוקח את התיק והציוד לבית הספר 

  משך היום.ארוחת בוקר ושתייה ללוקח 

 .מגיע בזמן להסעה / לבית הספר 

 .כמעט ואינו שוכח ציוד בבית הספר 

 .החפצים שלו נקיים ומסודרים ברוב הזמן 

 .מחברותיו מסודרות 

  וכלי כתיבה.יש לו קלמר 

 .)רושם ביומן או )פועל עם תוכנית שבועית 

  שיעורים, עבודות מתמצא בקלות באתר בית הספר כדי לקבל מידע על

 והודעות.

 .מסודר ונקי בהופעתו במרבית הזמן 

 .מסדר את חדרו באופן סביר ו/ או שומר על הסדר ברוב הזמן 

 התנהגות ותיפקוד בבית הספר

 .הולך לבית הספר בקלות ברוב הזמן 

 .יושב ונוכח ברוב רובם של השיעורים 

 בשיחה ובדיון. ,מצביע ומשתתף בשיעורים 

  השיעורים.מרבית ברגוע ומתנהג יפה 

 תפקיד בכיתה / בבית הספר. בעל 

 .נוהג בכבוד עם המחנכת שלו 

 .נוהג בכבוד עם המורים האחרים 
 

 השאלון פונה לילדים ולילדות גם יחד.

 ביחס לגילו. באופן סבירהילד עושה סמן כל סעיף אותו 
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 קריאה והבנת הנקרא

 באופן שוטף כחצי עמוד בהתאם לגילו. מצליח לקרוא 

  כחצי עמוד בהתאם לגילו. מדויקקורא באופן 

  ספרים לאחים הקטנים. מקריא מידי פעם 

  אחר הצהריים או בערב לפחות פעמיים בשבוע.ספר בעצמו קורא 

 .יש לו ספר אהוב 

 קורא שלטים ברחוב 

 .קורא כותרות בעיתון או תרגום בטלוויזיה 

 .מבין בדרך כלל את מה שקורא 

 .יכול לענות על שאלות תוכן וזיהוי פרטים בקטע נקרא 

 .עונה בעל פה על שאלות הבנה ומחשבה בעקבות קטע שקרא 

  לספר במילותיו קטע או סיפור שקרא.יודע 

  קיבל לאחרונה ציון טוב במקצוע מילולי )שפה, תנ"ך, מדעים, מולדת

 וכו'(.

 חשבון

 .כותב את הספרות באופן נכון 

 .מבין את משמעות המבנה העשורי )יחידות, עשרות וכו'( בהתאם לגילו 

  02יודע לפתור בקלות  תרגילי חיבור וחיסור עד. 

 .שולט בלוח הכפל 

 .מנסה לחשב תרגילים בראשו 

 .מכין שיעורים בחשבון בקלות 

 ודע את החומר הנלמד בכיתה בחשבון והנדסה.י 

 .פותר נכון שאלות מילוליות בחשבון 

 .קיבל לאחרונה ציון טוב במבחן או פעילות בחשבון 

 .אוהב חשבון 

 .מנסה לפתור תרגילים מעבר למה שלמד בכיתה 

 חישוב מחירים, זמנים, דמי כיס. -משלב פעילות חישוב בחיי היומיום 
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 אנגלית

 מכיר את אותיות הABC .בהתאם לגילו 

 מילים. 02 -יודע פירושן של כ 

 מילים באנגלית. 02 -יודע פירושן של כ 

 .בעל אוצר מילים רחב בהתאם לגילו 

 .קורא קטע באנגלית בהתאם לגילו 

 .מכין את שיעורי הבית באנגלית בעצמו 

 באנגלית בחיי יום יום. משתמש מידי פעם במילים 

  ,מזהה מידי פעם מילים באנגלית הנאמרות סביבו )בין המבוגרים

 (.בטלוויזיה

 .מכיר ויודע  שפה נוספת אחרת 

 הכנת שיעורי הבית

 ילד יודע מה השיעורים עליו להכין ברוב הזמן.ה 

  הילד יודע כיצד לברר בעצמו את משימות שיעורי הבית. )חברים, אתר

 בית ספרי(.

 לפחות במקצוע אחד באופן עצמאי.ד מכין שיעורים היל 

 .הילד מכין את רוב השיעורים בעצמו 

 בין המשימות בהן מצליח לבין אלו שמתקשה. זהות ולמייןהילד יודע ל 

  .הילד מסיים את השיעורים בזמן סביר לגילו 

 .הילד מכין את השיעורים בבית הספר 

 .הילד לומד למבחנים בדרך כלל 

 רוב המבחנים יודע ומעדכן על. 

  טוב ששימח אותו. לאחרונה ציוןקיבל 

 קשר עם חברים

 .יש לו חבר אחד או שניים טובים 

 .משחק בהפסקה עם החברים 

 .מחכה בשמחה להפסקה 

 .נפגש עם חברים אחר הצהריים 

 .משחק ומשתתף פעיל בעולם הילדים בכיתה 

 .יודע להסתדר ולפתור בעיות בעצמו עם החברים ברוב הזמן 
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 מפגשים חברתיים אחרים בשעות אחה"צ.הילד פעיל בתנועת נוער או ב 

 .הילד עוזר לחבריו לעיתים קרובות 

 .הילד מביע דעותיו ועמדתו 

 תחומי עניין והעשרה

 קבי לחוג שמעניין אותו.הילד הולך באופן ע 

 .הילד פעיל ונהנה בחוג 

 .)הילד עוסק בפעילות גופנית. )רכיבה על אופניים, משחקי כדור ועוד 

  בנושאים נוספים מעבר לנושאי בית הספר.הילד מגלה עניין 

 .הילד מפגין ידע והתמצאות רבה  בנושא מסויים 

 .)הילד בעל כישרון  )ציור, מוזיקה, ריקוד ועוד 

 .לילד יש מטרה אישית 

 

 מה הן התכונות האהובות עליך במיוחד אצל ילדך?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ?ילדךבמה אתה גאה ב

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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חשוב ושוחח עם ילדך, מהו הדבר אותו הייתם רוצים לשפר ולהיטיב עוד 

 יותר בתקופה הקרובה?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 לומדים וצומחים,

 שלומית לויט

 עץ החשיבה

 

 


