
 

 



 

 

 

 

 

 

 איך אני?

ללמד   אני יכול.ה 

 את הנושא

הבנתי את  

 הנושא

ה עוד  .צריכ

הסבר/תרגול כדי  

 להבין את הנושא

הבנתי  לא 

 את הנושא

 

 איך אני?

הבנתי את  

 הנושא

אני יכול.ה  ללמד  

 את הנושא

לא הבנתי  

 את הנושא

 

ה עוד  .צריכ

הסבר/תרגול כדי  

 להבין את הנושא

 איך אני? איך אני?

 איך אני? איך אני?

לא הבנתי  

 את הנושא

 

לא הבנתי  

 את הנושא

 

לא הבנתי  

 את הנושא

 

לא הבנתי  

הנושאאת   

 

הבנתי את  

 הנושא

הבנתי את  

 הנושא

 

הבנתי את  

 הנושא

הבנתי את  

 הנושא

 אני יכול.ה  

 ללמד את הנושא

אני יכול.ה  ללמד  

 את הנושא

 אני יכול.ה

ללמד את הנושא   

 אני יכול.ה

ללמד את הנושא   

ה עוד  .צריכ

הסבר/תרגול כדי  

 להבין את הנושא

ה עוד  .צריכ

הסבר/תרגול כדי  

 להבין את הנושא

ה עוד  .צריכ

הסבר/תרגול כדי  

 להבין את הנושא

ה עוד  .צריכ

הסבר/תרגול כדי  

 להבין את הנושא



 

 

 

 

 

 

 

oהגעתי בזמן לשיעור 

oהייתי מוכנ.ה עם הציוד על השולחן 

oהייתי קשוב.ה במהלך כל השיעור 

oדיברתי רק בהצבעה 

oהשתתפתי בשיעור 

oשאלתי )לפחות( שאלה אחת 

oהבנתי את הנושא 

 איך הייתי בשיעור?

 

 ______שם:________

 

 איך הייתי בשיעור?

 oהגעתי בזמן לשיעור 

oהייתי מוכנ.ה עם הציוד על השולחן 

oהייתי קשוב.ה במהלך כל השיעור 

oדיברתי רק בהצבעה 

oהשתתפתי בשיעור 

o אחתשאלתי )לפחות( שאלה 

oהבנתי את הנושא 
 ______שם:________

 

 ______שם:________

 

 איך הייתי בשיעור?

 

 איך הייתי בשיעור?

 

 איך הייתי בשיעור?

 

 איך הייתי בשיעור?

 

oהגעתי בזמן לשיעור 

oהייתי מוכנ.ה עם הציוד על השולחן 

oהשיעור הייתי קשוב.ה במהלך כל 

oדיברתי רק בהצבעה 

oהשתתפתי בשיעור 

oשאלתי )לפחות( שאלה אחת 

oהבנתי את הנושא 

oהגעתי בזמן לשיעור 

oהייתי מוכנ.ה עם הציוד על השולחן 

oהייתי קשוב.ה במהלך כל השיעור 

oדיברתי רק בהצבעה 

oהשתתפתי בשיעור 

oשאלתי )לפחות( שאלה אחת 

oהבנתי את הנושא 

oהגעתי בזמן לשיעור 

oהייתי מוכנ.ה עם הציוד על השולחן 

oהייתי קשוב.ה במהלך כל השיעור 

oדיברתי רק בהצבעה 

oהשתתפתי בשיעור 

oשאלתי )לפחות( שאלה אחת 

oהבנתי את הנושא 

oהגעתי בזמן לשיעור 

oהייתי מוכנ.ה עם הציוד על השולחן 

o קשוב.ה במהלך כל השיעורהייתי 

oדיברתי רק בהצבעה 

oהשתתפתי בשיעור 

oשאלתי )לפחות( שאלה אחת 

oהבנתי את הנושא 

 ______שם:________

 

 ______שם:________

 

 ______שם:________

 

 ______שם:________

 



 

 
 

TO DO TO DO 

TO DO TO DO 

TO DO TO DO 


