
מצפן הזום שלי

?מתי
יש לי קישור, יודעאני ❑
חברה / כדאי שאשאל חבר❑
הווצאפכדאי שאברר בקבוצת ❑

?מה להביא
ספר❑
מחברת  ❑
כלי כתיבה❑
בקבוק מים❑

?כיצד להרגיע את עצמי לפני הזום
לשמוע שיר רגוע שאוהב❑
.דקות לפני שמתחילים5מרפסת / גינה/ לצאת לחלון❑
.לשרבט משהו קצר על דף❑
.לשטוף היטב את הפנים ולחייך למראה❑
.להתלבש, להסתרק❑

בזמן השיעור
.הצלחתי להתחבר❑
.אט'להגיב בציודע אני ❑
.את נושא השיעורמבין אני ❑
.את המשימהמבין אני ❑
.כיצד לבצע את המשימהיודע אני ❑
.איך לשלוח את המשימהיודע אני ❑

ענית לא לאחת מהאפשרויות בסעיף  
:הקודם

.לברר עם מישהו במשפחה❑
.לברר עם חברים❑
.בהוריםלהעזר❑
.להתייעץ עם המורה❑

!זום הצלחתי



מצפן הזום שלי

?מתי
יש לי קישור, יודעתאני ❑
חברה / כדאי שאשאל חבר❑
הווצאפכדאי שאברר בקבוצת ❑

?מה להביא
ספר❑
מחברת  ❑
כלי כתיבה❑
בקבוק מים❑

?להרגיע את עצמי לפני הזוםכיצד 
לשמוע שיר רגוע שאוהב❑
.דקות לפני שמתחילים5מרפסת / גינה/ לצאת לחלון❑
.לשרבט משהו קצר על דף❑
.לשטוף היטב את הפנים ולחייך למראה❑
.להתלבש, להסתרק❑

השיעורבזמן 
.הצלחתי להתחבר❑
.אט'להגיב בציודעת אני ❑
.נושא השיעורמבינה את אני ❑
.המשימהמבינה את אני ❑
.המשימהכיצד לבצע את יודעת אני ❑
.איך לשלוח את המשימהיודעתאני❑

ענית לא לאחת מהאפשרויות בסעיף  
:הקודם

.לברר עם מישהו במשפחה❑
.לברר עם חברים❑
.בהוריםלהעזר❑
.להתייעץ עם המורה❑

!זום הצלחתי



הערב שלימצפן 

:האם  הכנסתי לתיק
מסכות2❑
ל'אלכוג❑
מגבונים❑
מפית אוכל❑
קריאהספר❑
,  עיפרון–קלמר מסודר ❑

.צבעים, מחדד, מחק
.ס"לביהלמחרמערכת❑

?האם עשיתי
לשיעוריםמערכת למחר❑

.סידרתי השולחן-בזום
.הטענתי ניידים❑
.שינייםצחצוח,מקלחת❑

ישנתי , לילה טוב



?יוצאים לבית הספר

באמת ולא . )בדיקת חום❑
(בכאילו

.הצהרת בריאות❑
.אוכל ומים❑
פריט , תיק לחוג)______: אחר❑

(.מפתח, שהמורה בקשה

?נשארים בבית
מתקדמים עם -לשיעורי זום❑

.מצפן הזום שלי
מתקדמים עם מצפן  -לשאר❑

. היום שלי

מצפן הבוקר  שלי



!מצפן היום  הנהדר שלי

משימות לימודיות
____, _____, : יש לי שיעורים ב❑

____.
הלימודיות  לשלוח את המשימות❑

.הנדרשות  באתר הכיתה

.למבחןללמוד❑

נוספותמשימות 
.ללכת לחוג❑
.סידורים❑
פרטישיעור❑
❑________
❑________

זמן חופשי
.לשחק במחשב❑
.לבלות עם אמא או אבא❑
חברים❑
ישלהאישיהתחביב❑
....שמתחשקמהכל❑



לתכנים נוספים מבית  
"עץ החשיבה"

:בקרו גם
באתרנו❑
הפיסבוקבעמוד❑
היוטיובבערוץ ❑
052-8985190עמנו קשר צרו❑

"עץ החשיבה"מצפן 

http://lomdiml.co.il/
https://www.facebook.com/shlevit
https://www.youtube.com/channel/UCx7Jn0y4A4OlK5qUzmqc5jg?view_as=subscriber

