בית חינוך "רקפות" ראשון לציון
סמל מוסד 482596

רשימת ציוד לתלמידי כתה א'– שנת תשפ"ג
שפה:
●מחברת גאונית ראשית כתיבה לכיתה א'.
●מחברת  10שורות עטיפה אדומה
●מחברת חלקה עטיפה צהובה
●מחברת קשר – מחברת  10שורות עטיפה סגולה
חשבון:
●מחברת הגיון (יבנה בונוס)
ציוד נוסף:
●תיקייה לאיסוף דפי משימה (עם גומי) גודל A 4
●קלסר עם כריכה שקופה ובו שמרדפים – לתלקיט תוצרים אישיים
●קלמר:
✔

 3עפרונות מחודדים

✔

מחק

✔

מחדד איכותי עם מיכל איסוף

✔

סרגל קטן

✔

צבעים (צבעי פסטל דקים "פרפר" )

✔

חבילת טושים קטנה

✔

מספריים

✔

דבק סטיק

✔

 3מרקרים בצבעים שונים

●לוח מחיק אישי  +טושים מחיקים וספוגית
●לשימוש כיתתי:
✔

 1חבילת מגבונים

✔

 1חבילת טישו

✔

 1חב' פלסטלינה בצבע אחיד (אין צורך לרכוש חבילה גדולה וצבעונית)...

●

בקבוק מים וארוחת בוקר בקופסה עם מפית בד – יש לכתוב את שם הילד\ה

בית חינוך "רקפות" ראשון לציון
סמל מוסד 482596

רשימת ספרים  -שנה"ל תשפ"ג
המקצוע

שם הספר

רכישת
קריאה

במהלך חודש ספטמבר תתבצע התאמה דיפרנציאלית 1של חוברת העבודה לכל
תלמיד.ה

חשבון

מארז ה.ש.ב.ח.ה –לכיתה א'

הוצאה

יבנה בונוס

מארז אביזרים
אנגלית

חוברת פנימית

מדעים

מארז  :פלא טבע א'-1 ,חושים
פלא טבע א'-2 ,סביבה

מט"ח

פלא טבע א'-3 ,צמחים
פלא טבע א'-4 ,בעלי חיים
פלא טבע א'-5 ,האדם
אמנות
"קלמריצירה"

●
●
●
●

חבילת צבעי פנדה
טוש לורד שחור
חבילת צבעי עיפרון  10-12גוונים
בלוק ציור שמינית בריסטול ( 4A) 240גר'.

חבילת פלסטלינה צבע אחיד
קלמר זה ישמש לכלל פעילויות יצירה במסגרת השיעורים השונים לאורך
כל השנה ולכן נבקש להקפיד למלא חוסרים באופן שוטף.

● במידת הצורך ,יתבקשו התלמידים לרכוש חוברות אישיות ע"פ התקדמות אישית.
חוברות בהוצאה פנימית יירכשו ברכישה מרוכזת בתחילת השנה ע"פ הצורך.
● רצוי לעטוף את הספרים והחוברות בעטיפות שקופות  +מדבקה עם שם התלמיד/ה
וכיתה.
● תלבושת – חולצה חלקה בצבע אחיד ללא סמל וחולצה עם סמל לפעילויות חוץ בית
ספריות (בצבעים ירוק ולבן).
●

לשיעור ספורט יש להגיע עם נעלי ספורט ומכנס ספורט.
ליום הראשון ללימודים הביאו בתוך הילקוט עם שם הילד/ה :קלמר ,מחברת גאונית
ראשית כתיבה ,מחברת הגיון ,תיקייה לדפי עבודה ומחברת קשר  10שורות.

● ארוחת בוקר – חשוב להקפיד על ארוחה בריאה ללא ממתקים
● אסיפת הורים כללית :תתקיים ביום חמישי  5.9.22כה' באלול תשפ"ב.
שעות המפגשים יפורסמו בהמשך.

 1אנו בבית חינוך רקפות מאמינים כי לכל ילד.ה מסלול התפתחות המותאם לו ולכן חשוב לנו להתאים את סוג
החוברת של רכישת הקריאה למקום בו נמצא הילד.ה.

