
כיתה ה'
מחצית ב׳ תש״ף

הערכה רפלקטיבית
מלב אל לב
תקופת קורונה

ילדים יקרים, 
קרובים  זאת  עם  ויחד  מכם  רחוקים  עצמנו  את  מצאנו  זו,  מאתגרת  בתקופה 

וזמינים במידת האפשר.

ללמידה  הזדמנות   – התלמידים  לכם  וגם  המורים  לנו  היתה  הקורונה  תקופת 
חדשה, היא הלמידה מרחוק.

גליון זה משקף הערכה עצמית והערכה של הצוות החינוכי לאורך תקופה שונה 
וייחודית זו.

כיתה: שם התלמיד/ה: 



השתתפתי בשיעורי הלמידה מרחוק

בכל מפגש הצלחתי להבין וללמוד 
את מה שהמורה לימדה

הרחבתי את הידע שלי 
בלמידה מרחוק

נהניתי מההתנסות בלמידה מרחוק

הייתי רוצה ללמוד מרחוק 
כחלק משגרת הלימודים

השגתי את היעד 
בהצטיינות

השגתי 
את היעד

בדרך 
אל היעד

בתחילת 
הדרך

קריאה: אני קורא/ת קריאה קולית 
שוטפת, רהוטה ומדויקת

הבנת הנקרא: אני משתמש/ת באסטרטגיות הקריאה 
ומזהה את המשמעות הגלויה והסמויה בטקסט

הבעה בכתב: אני מצליח/ה לכתוב 
פסקת טיעון על-פי המבנה הנלמד

הבעה בעל-פה: אני מצליח/ה להביע את 
רעיונותיי בשיח הכיתתי

מספרים עשרוניים: הצלחתי לפתור 
תרגילי חיבור וחיסור במספרים עשרוניים

מספרים טבעיים: הצלחתי לפתור 
תרגילי כפל וחילוק במספרים טבעיים

גבהים: הצלחתי למצוא גבהים בסוגי 
משולשים שונים

מדידת שטחים: הצלחתי לחשב שטחים 
במצולעים שונים

אני מתבטא/ת בצורה רהוטה ושולט/ת 
בכללי הכתיבה

אני שולט/ת במיומנויות קריאה 
והבנת טקסט

ת
אנגלי

טריה
גאומ

טיקה
תמ

מ
שפה

גלגלי הכוחות שלי

אני מתנהג/ת לפי הכללים המקובלים בבית-הספר

אני משקיע/ה ולוקח/ת אחריות על הלמידה שלי

אני מקפיד/ה לבצע מטלות בכיתה ובבית

ובנימה אישית...
    

הצלחתי לשמור על קשר עם חבריי לכיתה

המפגשים החברתיים בלמידה מרחוק 
תרמו להרגשתי הטובה

חברתי

משפחתי )הקיפו בעיגול(
בלמידה בבית, גיליתי על עצמי שהכי טוב לי ללמוד    בחדר שלי      בפינת האוכל      בסלון      אחר 

כשלמדתי בבית והייתי צריך/ה עזרה בלימודים נעזרתי ב...    באחד מההורים      באחים שלי      

  במורה שלי      בחברי לכיתה      אף אחד

השגתי את היעד 
בהצטיינות

השגתי 
את היעד

בדרך 
אל היעד

בתחילת 
הדרך

השגתי את היעד 
בהצטיינות

השגתי 
את היעד

בדרך 
אל היעד

בתחילת 
הדרך

השגתי את היעד 
בהצטיינות

השגתי 
את היעד

בדרך 
אל היעד

בתחילת 
הדרך

לומדים מרחוק – מרגישים קרוב



עוד נדע ימים טובים מאלה,
עוד נדע ימים טובים פי אלף

שורשינו יעמיקו סלע כמו ארזים בהר.

יחד - כל הדרך
יחד - לא אחרת

יחד - איש אל איש יפתח את לבבו

שמרית אור


