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.1 22.08.202
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 ד' אלול
 ּתש"ּפ

 ב'
 בַאקענען זיך מיטן ַארבעטּפלַאן און
 אויסשטעלן  בשותֿפדיקע גרוּפעס.

  

 לָאמיר זיך בַאקענען דורך ַא ליד.

 מיר עֿפענען דעם אויסשול
 ווערטער ווערטן. חלק ב'

 עֿפענען דָאס לערניָאר:

 דָאס ערשטע ליד ווָאס איר●
 לערנט אויס אין קלַאס.

 (צייכנט ָאן דעם שּפרַאך-ניווָא: 1,2)

 גַאנג ֿפון דער לעקציע.●

 סינכרָאנישע
 טרעֿפונג

 

 המפמ"ר גב'
 דֿבורה

 קָאסמַאן

20:30 22:00 2 
 

2. 7/09/2020 
 ח"י אלול

 תש"פ

  ב'

  מַײן געגנט

 שּפרַאך-ניווָא 1
 בַאַארבעטן ַא רעקָארדירטן טעקסט/

 שמועס.
 ליכטבילדער מיט דעם

 ווערטער-אוצר
 

 1. טעָארעטישער לימוד אויף דער
 טעמע "מַײן געגנט".

 א. ווָאס געֿפינט זיך אין  מַײן געגנט?
 ב. טעכנָאלָאגישע מיטלען:

 ליכטבילדער
 2. לערנען זיך צו בַאנוצן

 רעקָארדירטע שמועסן און טעקסטן.

 דיגיטַאלע מיטלען: אויֿפנעמען דעם
 קול אויף די ליכטבילדער.

 ַא-סינכרָאנישע
  טרעֿפונג
 

18:00 21:00 4 



.3 21/09/202
0 

 ג' תשרי
 תשפ"א

 מַײן געגנט ה

 שֿפרַאך ניווָא 2 

 בַאַארבעטן ַא רעקָארדירטן טעקסט/
 שמועס.

 ליכטבילדער מיט דעם
 ווערטער-אוצר

 
 1. טעָארעטישער לימוד אויף דער

 טעמע "מַײן געגנט".
 א. ווָאס געֿפינט זיך אין  מַײן געגנט?

 ב. טעכנָאלָאגישע מיטלען:
 ליכטבילדער

 2. לערנען זיך צו בַאנוצן
 רעקָארדירטע שמועסן און טעקסטן.

 דיגיטַאלע מיטלען: אויֿפנעמען דעם
 קול אויף די ליכטבילדער.

 ַא-סינכרָאנישע
 4 21:00 18:00  טרעֿפונג

4. 19/10/202
0 
 א'

 במרחשוון
 תשפ"א

 יִידישע מאכלים  ב'

 שּפרַאך-ניווָא 1

 שטעלן ֿפרַאגעס אויף ַא העכערן
 ניווָא.

  אינטערוויּו1.

       2. ֿפילם: ווי גרייט מען צו דעם
 מאכל.

https://www.youtube.com/watc
h?v=5rK3tKwOxn8 

 צוגרייטן ַא ֿפרעגבויגן

 

 ַא-סינכרָאנישע
 טרעֿפונג

 
18:00 21:00 4 

.5 9/11/2020 
 כ"ב

 מרחשוון
 תשפ"א

   ב'

 יִידישע מאכלים אין יִידיש לעבן
 (עדה, מסורת)

 שּפרַאך-ניווָא 2

 אינטערוויּו: ווי  גרייט מען צו1.
 דעם מאכל 

 ֿפילם: ווי גרייט מען צו דעם2.
 מאכל.

 צוגרייטן ַא ֿפרעגבויגן

 ַא-סינכרָאנישע
 טרעֿפונג

 
18:00 21:00 4 

https://www.youtube.com/watch?v=5rK3tKwOxn8
https://www.youtube.com/watch?v=5rK3tKwOxn8


 
.6 23/11/202

0 
 ז' ּכסלו

 הלכה למעׂשה ניווָא 1 ב'

 10 מ' ַארויֿפברענגען די ַארבעט
 אין קלַאס

 צום אויסקלַײב:

 די געגנט א'●
 די געגנט ב'

 יִּידישע מאכלים א'●
 יִּידישע מאכלים ב'

 דורכֿפירן דעם איינס אין קלַאס

 קֳאמענטַארן אויף די אויֿפגַאבעס

 בַאנוצן זיך מיט די נַײע
 טעכנָאלָאגישע ּכלים

 רעדַאקטירן קָאמענטַארן אויף די
 קָאלעגנס ַארבעטן אוןדי אייגענע

 ַארבעט.

 סינכרָאנישע
 2 21:30 20:00  טרעֿפונג

 הלכה למעׂשה ניווָא 2 ב 7/12/2020 7.

 10 מ' ַארויֿפברענגען די ַארבעט
 אין קלַאס

 צום אויסקלַײב:

 די געגנט א'●
 די געגנט ב'

 יִּידישע מאכלים א'●
 יִּידישע מאכלים ב'

 דורכֿפירן דעם איינס אין קלַאס

 קֳאמענטַארן אויף די אויֿפגַאבעס

 בַאנוצן זיך מיט די נַײע
 טעכנָאלָאגישע ּכלים

 רעדַאקטירן קָאמענטַארן אויף די
 קָאלעגנס ַארבעטן אוןדי אייגענע

 ַארבעט.

 

 ַא-סינכרָאנישע
  טרעֿפונג

 
18:00 21:30 4 



.8 21/12/202
0 

 ו' טבת
 תשפ"א

 ֿפַאכן ב

 שּפרַאך-ניווָא 1

 די ֿפַאכן

 ָארט-ַארבעט

 ּכלים

 ֿפַאכן: ַא מָאל און הַײנט

 ֿפַארדינסטן - דירוג

 וווִ און ווי לערנט מען זיך אויס ַא
 ֿפַאך

 ווידעָא - ּפרָאצעס ֿפון מַאכן ווַײן
 ָאדער ַאן ַאנדערן ּפרָאדוקט לויטן

 ֿפַאך.
 

 ַא-סינכרָאנישע
  טרעֿפונג

 
20:30 22:00 2 

.9 11/1/2021 
 

 כז טבת
 תשפ"א

 ֿפַאכן ב

 שּפרַאך-ניווָא 2
 

 מיר זוכן ַארבעט

 קורות-חיים ביִידיש -

 דערֿפַארונג

 חל"ת

 ַארבעטלָאזיקייט

 ָאנשרַײבן קו"ח ֿפון ַא בוכהַאלטער,
 ַא ּפסיכָאלָאג א. א. וו...

 ַא-סינכרָאנישע
  טרעֿפונג

 
18:00 21:30 4 



10
. 

1/2/2021 
 י"ט שבט
 תשפ"ט

 ַארבעט-טעקע ב

 צונויֿפנעמען ַאלע אויֿפגַאבעס

 רעֿפלעקציע

 קָאמענטַארן

 מסקנות אויף ווַײטער

 ּפרַאקטישער לימוד ֿפַארן קלַאס

 צוזַאמנעמען די ַאלע נוצלעכע
 דיגיטַאלע ּכלים

 סינכרָאנישע
 טרעֿפונג

 
20:30 22:00 2 

    

   

30 

  



 


