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ִס י ָמ נִ ּיָ ה

מורים ומורות יקרים לפניכם דף עבודה המתייחס לחלק מן הכתבות בעיתון חלק אחד הוא
שאלות הבנת הנקרא והחלק השני הוא המלצות לפעילות יחד עם התלמידים.
נקווה שהדף יועיל ויעניין אתכם צוות הסימניה.
עמוד  3גברתי הסגנית  -לראשונה בתולדות ארה״ב נבחרה
אישה לסגנית נשיא
שאלות הבנת הנקרא:
•מי נבחר להיות נשיא בבחירות האחרונות ואת מי ניצח?
•מהו התפקיד השני בחשיבותו בארה”ב ומי תכהן
בתפקיד זה?
•מדוע מביאה האריס כבוד למין הנשי?
פעילות מומלצת:
•תאר את דגל ארה”ב (אפשר גם לצייר)
•דיון :אילו נשים אתה מכיר המכהנות בתפקידים חשובים?
חנויות הבגדים נפתחו מחדש:
•איזה מזג אויר מתואר בסגר השני?
•מה הבעיה המתוארת בכתבה?
•אילו פתרונות מצאו ההורים להתגבר על הבעיה?
פעילות מומלצת:
•מנה  5בגדי קיץ
•מנה  5בגדי חורף
עמוד  4סופה של המגיפה? נמצאו חיסונים לקורונה
שאלות הבנת הנקרא:
•מתי נכנס וירוס הקורונה לחיינו? היכן התגלה? כיצד
שינה את חיינו?
•אילו חברות הודיעו שמצאו חיסון ,איזה חיסון נראה לך
אמין יותר? מדוע?
•איזו בשורה טובה יש בכתבה?
(לפי שתי השורות האחרונות)
פעילות מומלצת:
•תאר בשלוש שורות איך ישתנו חייך לאחר מציאת
החיסון לקורנה?
עמוד  5השמיים הם כבר לא הגבול -אסטרונאוט ישראלי
יישלח לחלל
שאלות הבנת הנקרא:
•מי האסטרונאוט שישלח לחלל? ומתי?
•מה יעשה האסטרונאוט בחלל?
•מי היה האסטרונאוט הישראלי הראשון שנשלח לחלל
ומה עלה בגורלו? (מה קרה לו?)
פעילות מומלצת:
•שיחה על אילן רמון ומורשתו,
• צייר אסטרונאוט
•שיחה על החלל ,כוכבים ,מערכת השמש
עמוד 6
סופגניות מסביב לעולם
שאלות הבנת הנקרא:
•מהי סופגניה ,תאר
•כיצד נקראת הסופגנייה האמריקאית?
•מה שם הסופגניות האחרות שמוזכרות בכתבה?
פעילות מומלצת:
•אכילת סופגניות
•תאר את הסופגניה האהובה עלייך ,מה יש בה? האם
אתם אוהבים עם ריבה או בלי?

עמוד  7עיר על הירח? ממצאים חדשים אולי יאפשרו לזה לקרות
שאלות הבנת הנקרא:
•מדוע חשובים המים לפי הכתבה ומה הם מסמלים ?
•מה גילה המחקר החדש?
•מדוע ייתכן שבעתיד נוכל לגור על הירח?
פעילות מומלצת:
•אילו שימושים יש למים?
•מהם מקורות המים לשתייה בישראל?
עמוד  8׳בורגר קינג׳ ממליצה :הזמינו ׳מקדונלדס׳
שאלון הבנת הנקרא:
•על אילו שתי רשתות אוכל מדברים בכתבה ומה כל אחת
מפרסמת?
•על איזו תופעה מפתיעה מדובר בכתבה?
•סכם במילים שלך את הציטוט של ברגר קינג
פעילות מומלצת:
•מהו המאכל האהוב עלייך?
•אילו תוספות אתם אוהבים על ההמבורגר שלכם? כתבו
בשתי שורות
עמוד  10מילון הקורונה הישראלי:
שאלות הבנת הנקרא:
•מהי קפסולה? (במילים שלך)
•מהו בידוד?
•מהו סגר?
פעילות מומלצת:
•בחר שני מושגים והסבר כיצד הם נוגעים לחייך
עמוד  12אבוקדו ללא גלעין
•שאלות הבנת הנקרא:
•איזה סוג חדש של אבוקדו החל להמכר? תאר לפי הכתבה
•כיצד נוצר הזן (הסוג) החדש?
פעילות מומלצת:
•צייר וצבע אבוקדו
•פרויקט כיתתי :ניתן לבקש מהתלמידים להביא גלעין ,או
הראות דוגמה ויחד ככיתה :לחרוץ גלעין לשים בכוס עם מים,
עם קיסמים המחזיקים אותו ולחכות מספר ימים להנבטה.
•(ניתן לראות סרטונים ביוטיוב בנושא)
כשהעננים מדליקים אור
שאלות הבנת הנקרא:
•מיהם “ שני החברים הטובים” המבקרים אותנו בחורף?
•כיצד נוצר ברק?
•מה מופיע קודם? הקול או האור?
פעילות מומלצת:
• ציירו ברקים ורעמים
ספרו על חווית גשם שחוויתם?
עמוד “ 16בייבי שארק” שובר שיאים
שאלות הבנת הנקרא:
•לפי הכתבה מי כוכבי השיר?
•מה מקור הקליפ ( השיר המצולם)
•מה מספר הצפיות של השיר?
פעילות מומלצת:
•השמעת או הקרנת השיר בכיתה

