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Animals
Class | 3rd Grade

Please make sure to bring crayons, pencil and a notebook.

With: Vivi Zahav



What will we do today? - ? נלמדמה 

● Who am I?

● Today we will learn about animals -בעלי חיים .

● What do animals like?

● We will look at pictures of animals, listen to songs and 

play games.



A fun beginning- A joke בדיחה

What do you call a cow in Alaska?

an eskimoo!



5 Minutes of English



5 Minutes of English





Now we get down to learning - לומדיםכעת

a sheep a horse a cow

a chickena dog



a cat

a donkey

a pig

a duck

Now we get down to learning - לומדיםכעת
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What do we know already?

I like…

I like to play.

I like to run.



The animals like to...

The sheep likes to    The dog likes to           The cat likes to 



The animals like to...

The horse likes to        The cow likes to         The duck likes to



גשו להביא



גשו להביא



a sheep a horse a cow

a chickena dog

Let’s write

a cat

a donkeya pig

a duck



a sheep a horse a cow

a chickena dog

Let’s write

a cat

a donkeya pig

a duck



sheep horses cows

chickensdogs

I like …

cats

donkeyspigs

ducks



sheep horses cows

chickensdogs

I like …

cats

donkeyspigs

ducks



Who am I ?



Who am I ?



Who am I ?



Who am I ?



Who am I ?



What rhymes with… - .... מתחרז עםמה 

log                   now                 

deepbig

course             mat



What did we learn today? - ?היוםמה למדנו 

.סוגי בעלי חיים שונים9למדנו על •

.למדנו מה הם אוהבים לעשות•



פעילות לסיום

מדהימים ותמצאו משחקים " הכתבה"היכנסו לאתר 
.עבורכםבמיוחד שיצרתי 

,אז

Have fun!!!



פעילות לסיום



פעילות לסיום



פעילות לסיום

משחקים  
שהכנתי  
בשבילכם



פעילות לסיום

משחקים  
שהכנתי  
בשבילכם



מילה לסיום

!החיותלשירת הקשיבו 

:והקלידו את המיליםליוטיובהיכנסו 

FARM ANIMALS (MUSIC VIDEO) FEAT. DJ ECOTONE
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