
הטבלה של כינרת

כינרת לומדת ללמוד מרחוק

יועצת חינוכית, גלי פורטיס חלף: מאת



.הכירו את כינרת

,אחראית ומוכשרת, ילדה מקסימה

.לרקוד ובונה בלגו לתפארת, אוהבת לשיר



.כינרת הגיעה לבית ספר חדש, בתחילת השנה

.נרגשת ועם מעט חשש, נכנסה' לכיתה א

,"ענברים"שהגיעה איתה מגן , היא הכירה בכיתה רק ילדה אחת

.שממש עוד מעט היא תכיר עוד הרבה חברים, אך המורה הבטיחה לה



,עברו עוד שבועיים, עבר לו שבוע

.ומעגל החברים של כינרת גדל שבעתיים

,היא גם גילתה שהיא מאוד אוהבת חשבון

.ואת שיעורי אומנות עם המורה סימון



.אך לאחרונה קרה משהו מאוד מוזר

.לזום עבר–בית הספר 

.כל השבוע נראה אחרת

.זה בלבל מאוד את כינרת

?ומתי הוא נגמר? מתי שיעור אחד מתחיל

?מה אסור ומה מותר? איך צריך להתנהג

?והאם יצאו להפסקות לשחק עם חברים

.כינרת לא הבינה כל כך הרבה דברים

,לכינרת לא ממש היה ברור למה, ובנוסף

?מה'אי אפשר להישאר בפיג–אם היא בבית 



.הרבה שאלות היו לכינרת

.היא הייתה כבר מאוד מבולבלת

–שהיה לה בראש הבלאגןמרוב 

.לכל השיעורים הייתה מאחרת

,היא הייתה נחושה למצוא פתרון

.שיעזור לה לארגן את סדר היום



.לפתע עלה בראשה רעיון נפלא

!היא תכתוב את כל מטלותיה בטבלה

,היא תסדר את הכל לפי שעות

.במקום שקל לראות, ותתלה את הטבלה מולה

,כך תדע בדיוק מתי לעשות מה

.ותספיק לסיים גם כל משימה

,וכשתסיים עם כל המטלות הנדרשות

.יהיה לה גם זמן לפעילויות אחרות



.מיהרה כינרת ויצרה לעצמה טבלה נהדרת

".אני מתעוררת"כתבה , בשורה הראשונה בכל יום

,"מצחצחת שיניים ושוטפת פנים"בשבע ורבע 

(.מה לא יושבים'עם פיג, כי בשיעור" )להתלבש"–מיד לאחר מכן 

(.כינרת אוהבת חביתה עם צנימים" )ארוחת בוקר קלה"–בשבע וחצי 

!וכינרת מוכנה–" לסמן נוכחות"–חמש דקות לפני שמונה 

.מהנה" פעילות העשרה"כבר מתחילים בכיף עם , בשמונה וחצי

פעילותשעה

אני מתעוררת07:00

מצחצחת שיניים ושוטפת פנים07:15

להתלבש07:25

ארוחת בוקר קלה07:30

לסמן נוכחות07:55

פעילות העשרה08:30



.כך עשתה כינרת בכל ימות השבוע

.סימנה חייכן קטן באופן קבוע, וליד כל משימה ושיעור שסיימה

,היה זה רעיון נהדר

.שלכינרת מאוד עזר

,היא כבר לא הייתה מבולבלת

.ידעה בדיוק על מה המורה מדברת

,לשיעורים היא גם הפסיקה לאחר

.ואפילו נשאר לה זמן לצייר

!כינרת שמחה מאוד

.לשחק וגם לרקוד, שוב היה לה כיף ללמוד



פעילותשעה

אני מתעוררת07:00

מצחצחת שיניים ושוטפת פנים07:15

להתלבש07:25

ארוחת בוקר קלה07:30

לסמן נוכחות07:55

פעילות העשרה08:30



פעילות העשרה

חשבון

לומדים ללמוד

מרחוק

חינוך גופני

אמנות

מדעים

עידוד קריאה

שפה

כישורי חיים

פתיחת שבוע

סיכום שבוע

ארוחת בוקר

פתיחת שבוע

לצחצח שיניים

להתלבש

לסמן נוכחות


