רשימת ציוד לכתות ב' לשנה"ל תש"פ
ציוד:
 5עפרונות מחודדים  -חובה כל יום.
 1חב' עפרונות צבעוניים (חובה) 12-צבעים.
זוג מספריים.
מחדד עם קופסא.
 3מחקים.
סרגל שקוף+סרגל מתכת קטן.
טוש מחיק לכתיבה על הלוח האישי  +מטלית.

רצוי

לרכוש

ציוד

לימודי

נוסף

כמלאי

דבק שפתון UHU
מחברות  10שורות .
מחברות משובצות .
 2מחברות חלקות .
 1תיקיות דפים  A4קשיחה.
אוזניות אישיות למחשב עם שם הילד +
דיסק און קי (.יישארו קבע בתיק).

למהלך

השנה,

היות

והציוד

מתכלה.

ציוד הדרוש לשיעורי אומנות וטכנולוגיה( :אנא רכשו רק בתחילת השנה לאחר
שתתקבל המערכת

•
•
•
•
•
•
•
•

 1בלוק קטן לציור  240ג"ר 1 +בלוק ציור גדול  240ג"ר  +תיקייה בגודל רבע גליון.
סט צבעי פנדה  + .צבעי מים.
סט טושים צבעוניים  +צבעי עפרון.
עפרון  +מספריים  +מחק  +מחדד  +סרגל  +דבק שפתון .UHU
עיתון ישן.
סט צבעי מים  +מכחול עגול מס'  4או .6
פלסטלינה בצבעים אדום ,צהוב ,כחול.
מגבונים.

חשבון – מומלץ לקנות חוברות קיץ בחשבון לחזרה על החומר הנלמד במשך השנה.

תלבושת ביה"ס חובה – חולצה טישרט חלקה עם סמל ביה"ס( .הצבע לפי בחירתכם) .אורך
החולצה יגיע לפחות עד לקו חגורת המכנסיים.
מכנסי ג'ינס או מכנסי טריינינג בצבע אחד :אפור ,כחול או שחור.
תלבושת ספורט חובה – חולצות טישרט בצבעים :לבן או שחור חלקות עם סמל ביה"ס .מכנסיים
קצרים בצבע כחול ,שחור ,אפור .נעלי ספורט חובה  +בקבוק מים חובה.
חלוקת ספרי לימוד
כהרגלינו ,ספרי הלימוד יחולקו לתלמידי ביה"ס בסוף חופשת הקיץ ,פעולה זו באה לייעל את
ההיערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים .עם קבלת הספרים ,נבקשכם לעזור לילדכם בעטיפתם על
מנת שיגיעו מוכנים וערוכים ביום הראשון ללימודים.
חלוקת הספרים תהיה בתיאום מול מחנכת הכיתה.
ליום חלוקת הספרים יש לדאוג לתיק גדול שיוכל להכיל את כל הספרים והחוברות ושיהיה נוח
לנשיאה .מומלץ להגיע בחברת מבוגר בשל כובד משקלם של הספרים.

שימו לב :ביום חלוקת הספרים יש להביא את שובר התשלום של אגרת
חינוך (עיריית חיפה) .הספרים יחולקו עם הצגת שובר זה.
חופשה
המחנכת

נעימה

