
 

 

 

 ? איך טבע בא לידי ביטוי בעיר -שאלה מרכזית

 , חינוך לקיימותטבעת: עקרונות קיימו

הות את הטבע בעיר חשוב להיות מחוברים לטבע גם בסביבה עירונית, לדעת לז -מסר

 ולדאוג לו.

 גייצו ראשונה:תודה מ

לי ת בעלהיו ל: יכוט מלאה בתמונות של טבעפוינ-המדריך משתף מסך עם שקופית פאוור

 וכן הלאה.. נוף, תמונות מטיולים יים,ח

 וכו'. ר, פארקנהפורים, ם, ציטבע בתוך עיר: עציבתוך השקופית משלבים גם תמונות של 

 ך לבחור מה הכי מייצג טבע עבורו ולשתף את הקבוצהכל חניך צרי

 אין| ציוד:  פוינט-ת בפאוורמצגת תמונו| נספחים:  דקות 05 זמן: 

 

 דיון בשאלה מתודה שניה:

ו והכי קרוב אלינו או דווקא נופים נאם בחרנו את מה שמוכר לחרתם ולמה? המה ב

ונות שנבחרו מ"טבע ופריטים שנראים לנו לא מוכרים? האם יש הבדל בכמות של התמ

חנו שמים לב ע עירוני? מדוע אנו מחשיבים טבע זה כאחר? האם ביום יום אנגיל" לטבר

 ?כיצד הטבע משתלב בעיר שלנו

 אין: | ציוד אין :  חים פ| נס דקות 10: זמן

 

 ה עשיי :שלישיתמתודה 

כל חניך לוקח דף ועט  -בע" מחלון הביתהמדריך שולח את החניכים לזהות כמה שיותר "ט

כל  -של פריטים מהטבע שהוא מצליח לזהותומנסה ליצור את הרשימה הארוכה ביותר 

 מה שנראה לחניך מתאים.

דקות כדי להציג את הרשימה  7כעבור  ZOOMמבקשים מהחניכים לחזור חזרה אל ה

 .וא כתבשה

טבע חין בולנסות להב ויצירתיות ש פתוחלמדריך: יש להכווין את החניכים לשמור על רא 

 גם במקומות שאנחנו לא רגילים בדר"כ להבחין בו.

 אין: | ציוד אין :  חים פ| נס דקות 15: זמן

 



 

 

 

 דיון בשאלה : רביעיתמתודה 

ת שמאגדת את כל מה שהחניכים מצו ומשתף מסך. מתבוננים מה אחהמדריך בונה רשי

תשובות של אחרים גרמו לכם לזהות דברים ושואלים את החניכים: האם יחד ברשימה 

שלא זיהיתם קודם? האם התפיסה שלכם של מהו טבע השתנתה קצת? למה חשוב 

בריאים ו ולעיר שלנו להיות יותר בע תורם לנשהטבע יהיה משולב בעיר שלנו? איך הט

 ?וחיוביים

   אין: | ציוד אין :  חים פ| נס דקות 15: זמן



 

 

 

 

 

 

 


