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 : למידה מרחוק -באמצעות הוואטסאפ משימות נוכחות

 ליין וכ'(-ככה מתחילים את הבוקר או כל כינוס לאחר משימה מפזרת )אחרי זום , אחרי עבודה אוף

 

 לכתוב את עצמכם אומרים להקליט להצטלם

כתום/בצבע /הצטלם עם משהו כחול
 חלודה

 את השם מהסוף להתחלה שרה שרה שיר  שמח

 שם של סרט אהוב הלוואי ש... היי מחפציםעם המילה 

 מה אכלתי אתמול לארוחת ערב קול של משהו מפחיד משהו מרובע

 רשימה של מילים של דברים ירוקים לצעוק מהר את צבעי הקשת מאכל

 הייתי רוצה ללכת ל... הפוך 10לספר עד  משהו מיוחד בחדר שלכם

 שעבר הייתי ב...בפסח  לעשות רעש של חיה כלשהי מגירה בחדר

אם יכולתם להודות למישהו , למי  תשיר שיר ידוע במנגינה של שיר אחר תמונה עם מישהו מבני המשפחה
 הייתם מודים

תגיד את אותיות האלף בית מהסוף  מה שנמצא מצד ימין שלכם
 .להתחלה

לשלוח מדבקה מעניינת שיש לכם 
 בוואטסאפ

איפה הייתם רטצים לטייל ממש  מיוחדתברכת בוקר טוב הכי  תסרוקת מצחיקה
 ברגע זה

את המילה הראשונה משיר שאתם  רק את עין שמאל
 אוהבים

 1-10איך אתם מרגישים מ

חפשו בבית חפץ שכרגע חסר תועלת, 
לא משתמשים בו כמעט בכלל. צלמו 

 אותו והעלו לקבוצה.

יצחק הצוחק שהצחיק את הצוחקים 
 שצחקו מצחוקו המצחיק של יצחק...

זזזז נוכחות )כותבים בזז לפי סדר ב
 הרשימה(

עם משהו שאפשר לשים על הראש והוא 
 לא כובע

 את השם שלכם מהסוף להתחלה סשה שם שום בסושי

אנחנו לא מהממהרים אנחנו  עגול, סגול וחלק עם משהו
 מהממהרות

 מה ארצה להיות כשאהיה גדול

לדקלם את הנוסחה למציאת שטח מעגל  עם ארוחת הבוקר
 )או משפט שלמדנו אתמול(

 אישיות מפורסמת שאני רוצה לפגוש

 משהו שתחיל באות ו להגיד: "נוכח/נוכחת" עם אחד מבני הבית

עם משהו שאפשר גם לאכול וגם 
 לשתות

 שם של משהו סגול לחקות קול של פיל

איך היית רוצה שיקראו לילד שיהיה  לחקות קול של קוף עם משהו מלוח
 לך בעתיד

פנים שתתאר איך אתם מרגישים הבעת 
 עכשיו

 מה מפחיד אותי לומר את כל  הא"ב מהסוף להתחלה

להצטלם באזור בבית שאתם הכי 
 אוהבים

 צבע שאתם אוהבים לשיר שורה משיר הבוקר

לצלם את מה שרואים מחלון החדר 
 שלכם

אם היו עושים סרט על חייכם מה  לזמזם שיר אהוב
 היה שם הסרט

מהראש אבל שאפשר עם משהו גדול 
 להרים )ולא לשבור(

 משחק מחשב שאתם אוהבים לחקות תיקתוק של שעון

 איזה מאכל קנוי הכי חסר לכם עכשיו להגיד את המילה הארוכה ביותר לצלם את ארון הבגדים )מי מבולגן..?(

ביותר  לכתוב את המילה הארוכה לדקלם את פרח עציץ של ביאליק לסדר את המיטה ולצלם אותה מסודרת
 שאתם מכירים

 לכתוב שם של משהו חום רחובות בשכונה שלי 10שמות של  עם חולצה אדומה

 משהו שהוא גדול מפיל קטן מבית מורות בבית הספר 10שמות של  עם משהו בגודל של נמלה
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 משהו שיש בתיאטרון רעש של גלים עם משהו שמתחיל באות ע'

 בקלמרמשהו שיש  קול של עכביש עם משהו מתומן

עם משהו שעיר אבל לא השיער 
 שלכם/בני משפחתכם

 משהו שיש בסופרמרקט קול של התנעת מכונית

 משהו שיש בגן חיות והוא לא חי צחוק של מכשפ/ה עם בובה שיש לכם בחדר

 משהו שיש בים בכי של תינוק סלפי שלכם בשיחת זום
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