4.2.18-9.2.18

הרצאות סיירת ירוקה – חיסכון במים

"להציל את הפיה"
ביום שני ,5.2.18 ,ילדי החטיבה
הצעירה וכיתות ב' נהנו מהצגה
"להציל את הפיה" ,בנושא מיון הזבל
בסוגי הפחים השונים.
היה מהנה!
תודה רבה למועצה ,המחלקה לאיכות
הסביבה ,על המימון!

"סכנות ברשת"

במסגרת שבוע הסביבה ,ביום שני ,5.2.18 ,תלמידי סיירת ירוקה הרצו
בכיתות על האחריות לחיסכון במים .התלמידים שיתפו פעולה ,למדו
בעניין ונתנו עצות טובות וחשובות לשימוש חסכוני במים.

חידון מועצת מנשה
"שומרים על הסביבה"
ביום שישי ,2.2.18 ,תלמידי חנ"מ בוגרים לקחו
חלק בחידון "שומרים על הסביבה" של מועצת
מנשה ,לאחר מכן בדקו את תשובותיהם
באמצעות הברקוד שמצורף לחידון .הם הצליחו
לענות נכון על  17מתוך  20השאלות .כל הכבוד!

במהלך השבוע ילדי קבוצת "אמירים" ה'-ו' העבירו
לכל ילדי ביה"ס הרצאות בנושא "סכנות ברשת".
היה מרתק!

"חתולים ברשת"😻
ביום ראשון ,4.2.18 ,התקיים בכיתה ו' שיעור צפייה
ביקורתית בסרטוני חתולים ברשת .נוצר דיון ערכי בין
התלמידים :האם הסרטונים רק מצחיקים או שיש בחלקם
גם ניצול של החתולים? בעיקר בסרטונים בהם צוחקים על
מום של חתול או מלבישים אותו בתחפושות.

1

4.2.18-9.2.18
פועלים בחצר החטיבה
הצעירה ולומדים על
צורות ואותיות
פעילות בקבוצה קטנה בחצר  .כותבים
אותיות ומציירים צורות .מתנסים בציור על
אדמה קשה ורכה.

מהשדה ישר לסלט של ילדי
החטיבה הצעירה

למידה מבוססת פרויקטים -כיתה ב'2
כחלק מלמידה מבוססת פרויקטים בכיתה ב , 2קרן שמילוביץ,
אמא של חוף ,העבירה ביום שני ,5.2.18 ,הרצאה בנושא "בעלי
חיים והטיפול בהם" .תודה לקרן!

לטיול יצאנו
ביום שישי ,2.2.18 ,יצאו ילדי החטיבה הצעירה לטיול להכרת
העצים בסביבה הקרובה ולחגוג עימם את ט"ו בשבט.

ט"ו בשבט בחורשת הזיתים

לא מהירקן ולא מהמושב .הסלט שבתמונה
מורכב מכרובית תוצרת הגינה של החטיבה
הצעירה שלנו .גם טעים וגם מזין וללא חומרי
הדברה ,כמובן.

ביום שישי ,2.2.18 ,יצאו ילדי כיתה ד' לפעילות לכבוד
טו בשבט ,בחורשת הזיתים .שיחקו "חפש את המטמון"
ברוח החג והכינו סלט פירות.
תודה רבה למשפחת אגוזין!

מבואת החטיבה מתחדשת
בימים אלו ,מחדשים את מבואת החטיבה
הצעירה .טליה ,האומנית ,בשלבי סיום של ציור
קיר בעקבות שמות הבתים" :רימון" ו"תאנה".
מוזמנים לבוא לראות!

סיירת ירוקה מבקשת להביא פקקי פלסטיק וגלילי
קרטון של נייר טואלט לתחנות יצירה מחומרים
ממוחזרים בהפסקה פעילה.
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