28.1.18-2.2.18

חגיגת ט"ו בשבט בחט"צ

ביום ראשון ,28.1.18 ,חגגו בחטיבה הצעירה את ט"ו בשבט עם שירים,
ברכות והמון פירות יבשים .הילדים גילו בקיאות וידע בחידון ט"ו בשבט,
ילדי כיתה א' שכבר יודעים לקרוא ,קראו את הברכות בקול רם וברור וברכו
את כולם .בסיום החגיגה כל ילד קיבל עציץ עם פרחי אמנון ותמר הביתה.
תודה רבה לרפי זיגל ,בעלה של רחלי על תרומת העציצים .חג שמח!

הכנת תכשיטים ושזירת פרחים
ביום ראשון ,נערכה פעילות של הכנת תכשיטים
ושזירת פרחים לכבוד ט"ו בשבט בכיתה ד'.
תודה רבה לאיה בן פורת על הפעילות המקסימה!

פעילות בית ספרית לט"ו בשבט

ביום רביעי ,31.1.18 ,ילדי כיתות א'-ו' השתתפו בפעילות מגוונת מטעם חברת ,out4in
בנושאים בריאות ,תזונה ואיכות הסביבה.
הילדים עברו בין תחנות" :בריא לא בריא" בה ערכו הבחנה בין מזון בריא ולא בריא,
"משחק המים" בה שיחקו על לוח ענק ,העבירו כוסות מים והבינו את חשיבות המים
ושימושיהם וחשיבות השתייה" .תחנת המכונה" בה בנו מכונה דמיונית שמשפרת את
איכות הסביבה ,ו"חידון ומיצג בית ספרי" כאשר התלמידים פתרו שאלות בנושאים
בריאות ואיכות הסביבה.
ובאותו היום ילדי כיתות א' ,ב' ,ג' צפו בהצגה ד"ר מולקולה ,בנושא מחזור.
תודה רבה לגלוריה רוט מהמחלקה לבריאות במועצה על הבאת הפעילות ולעינת
צוקרמן מהמחלקה לאיכות הסביבה על הבאת ההצגה.
תודה למועצה על המימון!
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סדנאות הפרדת אריזות –
כיתות א'
ביום שלישי ,30.1.18 ,נערכה סדנא בנושא
הפרדת אריזות לילדי כיתה א' ,מטעם תאגיד
תמיד -תעשידע.
הילדים למדו על סוגי הפחים השונים,
ההבדלים בין הצבעים ובאיזה פח לשים את
סוגי הזבל.

פעילות פיקוד העורף
בימים ראשון –רביעי ,28.1-31.1 ,נערכו שיעורים לילדי
שכבת ה' מטעם פיקוד העורף .בשיעורים דנו בסוגים שונים
של מצבי חירום ,כגון :ירי רקטות וטילים ,שריפות ,רעידות
אדמה ודרכי התמודדות עמם.
בנוסף ,המורים קיבלו הסבר כיצד להתמודד במצבי ירי טילים
ורעידות אדמה .רק בביטחון ובבריאות!

בריאות השן

התחדשנו
איזה כיף! בעזרת כספי מפרש וניהול
עצמי בנינו כיתה במרחב חצר ביה"ס.
המטרה היא לקיים שיעורים במרחב
זה ,כמובן ,כאשר מגז האוויר יאפשר
זאת.

תודה רבה לחיים אלמקייס שהגיע לכיתה ו'
והתחיל לעבוד עמם על מופע הסיום.
תודה רבה למיה ישראלי שהגיעה לכיתה
להסביר לילדים על ספר המחזור.

ביום ראשון ,28.1.18 ,נערכה הרצאה בנושא "בריאות השן" וכן
בדיקות שיניים לתלמידי כיתות ב'-ו' .תודה לגלוריה רוט
מהמועצה על העברת ההרצאות לתלמידים.
חשוב מאד!

פעילות סיום בחממה האקולוגית
ביום שני ,29.1.18 ,נערכה פעילות סיום לתלמידים
שהשתתפו בפעילות בחממה האקולוגית בעין שמר .היו
דברי סיכום ,משחק קהוט וחלוקת תעודות .לסיום הורים
וילדים בנו רובוט  .היה מהנה!
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חקר בחטיבה הצעירה
ילדי החטיבה הצעירה חוקרים את סוג
החול ,שקיים בחטיבה .הילדים הבחינו
בהבדלי הצבעים בהתאם לעומק
החפירה.

משחקי כפל וחילוק
בשיעור העשרה במתמטיקה  ,ילדי כיתה ד' המציאו משחקים בנושא:
"פעולות כפל וחילוק".
התלמידים השתתפו בפעילות מאתגרת ומהנה והיו פעילים מאוד
במהלך השיעור.

מפגשים עם עמותת נגישות
ביום חמישי  ,1.2.18ילדי כיתות ג'-ו' עברו מפגשים
עם עמותת נגישות בהם דיברו עם נושא השונות.
שונות חיצונית ,שונות פנימית ועזרה לזולת.
שיעורים אלה מהווים הכנה להפנינג תחנות התנסות,
בהם יגיעו מדריכים עם מוגבלויות ויחוו איך מרגיש
אדם בעל מוגבלות.
ההפנינג יתקיים בתאריך .11/2/18

גינת הירק בחטיבה
הגשמים והשמש משפיעים לטובה על
הגידולים בחטיבה .הילדים מטפלים
באהבה רבה והתוצרת מובחרת.
יישר כח!

אופים ונהנים
ביום חמישי  ,1.2.18ילדי כיתה ב' 2אפו לחמניות עם
פירות יבשים לכבוד ט"ו בשבט.
היה מהנה וטעים!
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