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הכרות סביבתית
מטרות:
היכרות עם סביבת בית הספר.
הבנת המרכיבים של היכרות סביבתית.
תרגול של עבודה בקבוצות.
תרגול של תיאור מסלול או שביל.
] 10דק'[ פתיחה

}נפגשים בחצר ביה"ס{.
-

הזכרת הכללים – פלאפונים בקופסא ,ארגון הכיתה וסידורה ,כללי התנהגות ושיח.

-

מה עשינו בשיעור הקודם.

-

כדי להתחיל ולעבוד על השביל ,להכיר את השביל והמבנה שלו ,דבר שנתחיל בו לאחר
ראש השנה ,אני רוצה שנדבר היום על הכרות סביבתית – ...מה זה אומר לדעתכם
"הכרות סביבתית"? האם אני לא מכיר את הסביבה אם אני חלק ממנה?

-

כל תלמיד מקבל פתק עם השם שלו )בפנים סיסמת וקוד הקורס( על גבי דף בצבע
מסוים )הצבעים יחלקו מאוחר יותר את הקבוצות(.

] 40דק'[ הכרות סביבתית – סביבת ביה"ס
] 20דק'[ כל קבוצה מקבלת את דף העבודה מס' ) 1להלן( ויוצאת לתכנן שביל.
] 20דק'[ כל קבוצה מקבלת מפה של קבוצה אחרת וצריכה למלא בסיום המסלול דף משוב
מס' ) 2להלן( .את המשוב ייקחו התלמידים ויזינו בחדר המחשבים בו נכיר את אתר הקורס

-

כל קבוצה משתפת – באופן כללי איך היה המסלול שאותו עברה ,ונקודה חיובית אחת
שחשוב לי לשתף לגבי המסלול

-

תולים את המפות על הלוח – מה הופך מפה למפה טובה? בהירות ,שימוש במרכיבים
מוכרים )כמו ציור מגרש הכדורסל( ,קנה מידה נכון ,סימנים המצוינים במקרא ,פשטות.

-

הצגת שני סוגים של מפות – האחת ,מפת סימון שבילים ,והשנייה ,מפת שביל ישראל
)סימון השביל על מפה פיזית של כל הארץ( .מה היתרון ומה החיסרון של כל אחת
מהמפות? הסבר על תפקידים של מפות ושימושים שונים.

}עוברים לחדר מחשבים{
] 20דק'[ הכרות עם אתר הקורס
-

מתיישבים מול מחשב לפי קבוצות העבודה

-

נציג בוחר להכניס את הפרטים שלו ,וכולם עוקבים אחר דרך העבודה ומה כולל האתר.

-

נכנסים למשבצת  – 2משוב על מסלול הקבוצה .ממלאים את הפרטים כפי שכתבתם
אותם במסלול.

] 5דק'[ סיכום ורפלקציה
 -חלוקת פתקי "נקודה למחשבה" – דבר אחד שנהניתי ממנו בעבודה בקבוצות הקטנות.
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דף עבודה מס' :1

תכנית עבודה – שביל באופק

עליכם ליצור שביל לתלמידים בגילכם אשר אינם מכירים את ביה"ס אופק.
השביל צריך להציג בצורה הטובה ביותר את הנעשה במרכז ,את הדברים
שאתם אוהבים במרכז ואת המקומות המרכזיים שבו.
להלן מספר נקודות שחשוב שתדעו לקחת בחשבון בקביעת השביל:
מטרת המסלול :להכיר את מרכז "אופק" בצורה המיטבית
קהל היעד :תלמידים מביה"ס שממנו באתם )לא כאלה שלומדים במרכז
מחוננים(
השביל צריך לכלול 5 :תחנות לפחות.
אורך השביל :לבחירתכם
משך זמן ההליכה בשביל 15 :דק' בהליכה נוחה )יש למדוד באמצעות
סטופר!(
עליכם לקבוע את מסלול השביל ,וליצור מפה על גבי הדף המצורף.
משך הזמן העומד לרשותכם להכנת המפה 20 :דק'!
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דף משוב מס' :2
דף משוב ל"שביל באופק"
התחנות שעברנו הן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
משוב על המסלול שבו הלכנו:
נק' חיובית לציון

נק' אחת שהיינו

הערות  /הצעות /

מציעים לשנות /

תוספות

לשפר
בהירות המפה
שניתנה
ניתן להכיר את
"אופק" דרך
המסלול
עניין בתחנות בהן
עברנו
משך זמן המסלול

תנאי ההליכה
במסלול :קושי
ואתגרים בדרך

