
 
בפרויקט חונכות  ' כיתה ו ות/תלמידי

' ושכבה  ות/תלמידי, במסגרת פרויקט חונכות
עבור תלמידי   ות/משמעותיים ות/בוגרים ות/משמשים

  ות/את תלמידי ות/מדריכים ן/הם. 'ותלמידות שכבה א
.ס"ביהאת ן /להם ות/ומכירים', שכבה א

יום המשפחה התחלנו  לקראת 
מה היא על ' בשכבה דלדבר 

למדנו שכל  . משפחה בשבילי
היא שונה אחת  משפחה 

ושיש סוגים רבים של  מהשנייה 
הכינו   ות/הילדים. משפחות
,  ן/היד שלהםכף איור של 
אילו פעילויות  רשמו ובתוכה 

לעשות   ות/ן הכי אוהבים/הם
.  ן/עם המשפחה שלהם

חדשות נווה חוף 
2019ן ברגעים נבחרים מחודש ינואר /לשתף אתכם ות/שמחים

.

עצים בצבעים  
למדו במסגרת שיעורי אומנות  ' אשכבה  ות/תלמידי

של האומן פיט "סדרת העצים"על צבעי היסוד דרך 
ויצרו בעקבותיה את סדרת העצים המיוחדת   מונדיאן
.ן/שלהם

–לקראת יום המשפחה 
על המשפחה   ות/מספרים

שלנו

משחקים ות/ממציאים
עסקנו בחודש האחרון בשיעורי מגדר בנושא  ' דבשכבה 

נפגשנו עם מנהלת רשת חנויות  . ומשחקיםצעצועים 
שסיפרה לנו מדוע בחרה    Tommy & Anikaהצעצועים 

. להקים רשת שמוכרת צעצועים מותאמים לשני המינים
למשחקים  ן /משלהםגם הכינו הצעות  ות/התלמידים

. שמעודדים שוויון בין המינים והציגו אותם בכיתה

את תיבת נוח  ות/בונים
החווייתית  את הלמידה  ות/סיימו התלמידים' בבשכבה 

תיבת נוח ויצרו תערוכה של תיבות מחומרי  בנושא 
. מחזור

ס מוביל פדגוגיה איכותית"ב

!  בשבט הגיע' טו
!  חגגנו יחד חג לאילנות', שכבה ד ות/תלמידיבהובלת 

, הכנו סלט פירות: יצירה ומשחק, עברנו בתחנות  של ידע
, ראש דשאהכנו , מכשולים פירות וירקותעברנו מסלול 

משחק זיכרון  , חגיגי קהוטחידון , עץ משאלות בית ספרי
תודה לכל ההורים שהצטרפו לאירוע ועזרו . ועודפרחים 

ההורים המוסדי שהפתיע   ולועדבהפעלת התחנות 
.  בשתיל מקסים לכל תלמיד ותלמידה



חוויות של הצלחה –לשון מרתון 
יום   -"מרתון לשון"' בתחילת החודש התקיים בשכבת ה

השכבה  . שכולו מוקדש ללימוד מיומנויות שפה ולשון
,  נתלי: ות/קבוצות קטנות בהובלת המורים 6 -חולקה ל

הקבוצות למדו בו זמנית  . שירה, אדוה, לימור, עמית, אתי
מבחן  , תירגול, הקנייה -וכל השיעורים נבנו באופן זהה

ויצאו  עבדו , ונחישותתושייה הוכיחו  ות/הילדים. הצלחה
.מכמות הידע וההצלחה שחוו ות/מרוצים

דף המחמאות שלי
.  ה/יצרנו את דף המחמאות האישי לכל תלמיד' בשכבה ג
הדפים . ה על גבי דף ריק/ה את שמו/ת כתב/כל אחד

ן כתבו  /וכל אחד ואחת מהם, ות/עברו בין הילדים
לפני הפעילות עסקנו במושג  . ה בכיתה/מחמאה לחבר

בחשיבות של נתינה וקבלה של מחמאות , מחמאה
יחד ובפרגון אנחנו חזקים וחזקות   -וסיכמנו את השנה

. יותר

ביחד  ות/עובדים
  –למען הצלחה 
מטרות אישיות 
להמשך השנה

בעקבות ', בשכבה ב
אסיפת הורים ולאחר שיח  

החליטו מהי , בכיתה
 ות/המשימה שהם לוקחים

ן לקראת  /על עצמם
כל אחד  . המחצית הבאה

ואחת לפי הדברים 
ה  /ה שיכול/שהרגיש

.  לעמוד בהם ולהצליח
תלו את  ות/התלמידים

המשימה שלהם על שולחן  
,  העבודה או בחדר

ולקראת אסיפת ההורים  
הבאה יבחנו האם הצליחו  
לעמוד במשימה שהציבו  

. ן/לעצמם

אנגלית בכלים דיגיטליים ות/לומדים
למדו   ות/התלמידים', במסגרת שיעור אנגלית בשכבה ה

ן לתרגל ולחזור  /להשתמש בכלים דיגיטליים שיעזרו להם
.ן באנגלית/על אוצר המילים שלהם

מחדש את   ות/מעצבים
ס"ביה

בכל יום רביעי מתקיים שיעור  
בשכבת  "עיצוב מרחב"הבחירה 

 ות/מעצבים ות/בו התלמידים' ו-'ה
צ  "בשעות אחה. ס"מחדש את ביה

אל הקהילה   ות/יוצאים התלמידים
מכיתות   ות/ונפגשים עם תלמידים

שמסייעים להם למנף את ' ט-'ח
. הפרויקטים המתוכננים

!בחצר... את התנועות בשפה ות/לומדים
יצאו מהכיתות אל חצר  ' ותלמידות שכבה אתלמידי 

ס כדי ללמוד את התנועות בשפה העברית  "ביה
  ות/ליוו אותם החונכים. חוויתייםבאמצעות משחקי חצר 

שרו וגם למדו את , ן  קפצו/וביחד הם' משכבה ו
.  ההבדלים שבין התנועות השונות


