
 

 

                

 

 

 

 יום הורים

 

 ראשונה: מחצית

 

 :שם התלמיד  שגיב כהן :ז.ת 111111111

 :כיתה  2ד   

 :שם המחנך  שגיב כהן :תאריך 4014112412  -   

 

 

 עדיין מתקשה
ת באופן 1שולט

 שגיב כהן –שפה  ת היטב1שולט ת1שולט בינוני

   a  ומידעייםהבנת הנקרא בטקסטים ספרותיים 

   a מיומנויות כתיבה 

   a הבנת מסר גלוי וסמוי בטקסט 

   a 

התאמה במין , סיומות של זכר ונקבה: תכנים לשוניים

מילים , הטיית מילות יחס, שם המספר, ובמספר

 .נרדפות

   a השתתפות פעילה בשיעור 

   a הבאת ציוד והכנת משימות כתה ובית 

 

 עדיין מתקשה
 ת באופן1שולט

 שגיב כהן -חשבון  ת היטב1שולט ת1שולט בינוני

  a  מספרים טבעיים בתחום המיליון 

  a  דיאגרמות 

   a מצולעים: הנדסה 

  a  השתתפות פעילה בשיעור 

   a הבאת ציוד והכנת משימות כתה ובית 

 

 עדיין מתקשה
ת באופן 1שולט

 שגיב כהן -מקרא  ת היטב1שולט ת1שולט בינוני

   a הבנה של הסיפור המקראי 

   a השתתפות פעילה בשיעור 

 

 עדיין מתקשה
ת באופן 1שולט

 שגיב כהן -מדעים  ת היטב1שולט ת1שולט בינוני

  a  מגלה הבנה עניין בנושאים המדעיים שנלמדו בכתה 

   a השתתפות פעילה בשיעור 

   a ביצוע כל מטלות השיעור והכנת שיעורי בית 



 

 נילי כהן    

 

 חתימת המנהלת  חתימת המחנך  חתימת ההורים

 :שם התלמיד שגיב כהן :עמוד 2

 :כיתה 2ד   

 
 
 

 עדיין מתקשה
ת באופן 1שולט

 שגיב כהן -אנגלית  ת היטב1שולט ת1שולט בינוני

  a  אוצר מילים 

  a  קריאה 

  a  כתיבה 

  a  השתתפות פעילה בשיעור 

  a  ביצוע כל מטלות השיעור והכנת שיעורי בית 

 

 עדיין מתקשה
ת באופן 1שולט

 שגיב כהן -מולדת  ת היטב1שולט ת1שולט בינוני

   a הבנת החומר הנלמד בכתה 

   a השתתפות פעילה 

   a ביצוע מטלות והכנת שיעורי הבית 

 
 
 
 
 

 שגיב כהן –ג "חנ

 .מגלה התנהגות ספורטיבית וחברית

 
 
 
 
 

 שגיב כהן -אומנות 

 .בעבודה ןמגלה עניין רב בשיעור ומצטיי

 
 
 
 
 

 שגיב כהן -מוסיקה 

 .מגלה שליטה ביצירות המוסיקליות והשירים הנלמדים הניחנת ביכולת מוסיקלית טובה מאוד וכן את

 

 

 :באופן כללי

 , היקר שגיב

, ההתקדמות שלך בשפה העברית מעוררת הערצה . השראה ותלמיד מעורר םילד מקסי האת

 .  והרצון שלך ללמוד ולהתפתח בכל יום הוא נדיר

 ! אני מאוד שמח שניתנה לי הזכות להיות המחנך שלך ואני מאוד גאה בך 

 אלי

 

 


