
 

 

 

 ך גורמים לחניכים שלי להתעניין בקיימות? אי -שאלה מרכזית

 חינוך לקיימותת: עקרונות קיימו

עם רלוונטי שמתחבר כמעט חשוב ו חשוב שהחניכים יבינו כי כיום קיימות זה נושא -מסר

 התנועה.של  כל היבט בחיינו ובפעילות

 הסבר ראשונה:תודה מ

, קיים צורך ליצור איזשהו ן בנושא הפעולהמסבירים לחניכים שכדי לגרום לחניך להתעניי

ו הפרטיים. בנושא הקיימות זה מאוד פשוט מאחר וזה נושא שכולל בתוכו את קשר לחיי

 מירב תחומי חיינו.

, יש לעבור איתם עליו לפני ם מכירים את הביטוי קיימות ואם לא יש לוודא שהחניכי -דגש

 תחילת הפעולה

 אין: | ציודאין| נספחים:   דקות 5 זמן: 

 

 עשייה  מתודה שניה:

: קם על חייו לפי שעות מה הוא עושה בכל שעה. למשלכל חניך ליצור תרשים נבקש מ

 כו'., אוכל ארוחת בוקר ובבוקר, מצחצח שיניים

של התנועה )המדריך ישתף מסך( ונתאים  קיימותלאחר מכן נתבונן בעשרת עקרונות ה

 ם.יואת העקרונות השונים למעשים שלנו במהלך היום 

 אוכל ובריאות וכו'. -משחק כדורגל אנרגיה ומים, -למשל: נוסע לבית ספר

 ם דיון קצר:חר מכן נקיילא 

קיימות לכל אחד ממעשינו? איך כל התחומים האלו עקרונות האם הצלחנו להתאים 

 סביבה שלנו?קשורים ל

אות ך לדוגמא משכבת צעירה. ננסה לרלאחר מכן ננסה ליצור את אותו התרשים על חני

ת עקרונות את ההבדלים הקיימים בין ההרגלים שלו לשלנו. ננסה להתאים גם לו א 

 הקיימות ולראות את ההבדל.

 אין: | ציוד תעשרת עקרונות הקיימו :  חים פ| נס דקות 20: זמן

 



 

 

 : עשייה: שלישיתמתודה 

את החניכים לקבוצות קטנות בתוך חדרי פעילות בזום )אם אין אפשרות לפתוח חלק נ

דקות  10מהשיחה ולהיכנס לקישור חדש וכעבור  דתלרים אפשר לבקש מהחניכים חדר

. כל קבוצה צריכה לחשוב על משימת מסלול ל כלל המשתתפים(זור לקישור הראשון שלח

ה צעירה בנושא הקיימות. נכוון את כי שכביר עם חניאו פעילות שהם יכולים להעב

ילויות אלו יהיו רלוונטיות לחייהם של החניכים להיעזר בתרשים שהכנו ונבקש מהם שפע

 צה הגדולה. ר מכן, כל קבוצה תשתף את הקבוהחניכים הצעירים. לאח

 אין: | ציוד אין :  חים פ| נס דקות 25: זמן

 

 

 

 

 עם   : הערות עם[ 1כא]


