רעיון בקרטון
ערכה לגני ילדים
נושא  :מיון פסולת
(סקיצה לשער של החוברת לגננת)

הקדמה להפעלה:
 הפעלת הערכה נערכת כ  45דקות עד שעה. הערכה מיועדת להפעלה ע"י הגננת לילדים בגילאים 4-6 הערכה לשימוש רב פעמי וניתן להפעילה שוב ושוב לאורך השנה. -הערכה מגיעה בתוך תיק בד גדול ומהודר עם הדפס הלוגו של "תמיר" ושלנו בקטן.

הרציונל בקצרה:
 .1פיתוח מסרים סביבתיים.
 .2פיתוח כישורי "מיון-פסולת" לילדי הגן.
נספר לילדים על אריזות טבעיות שהטבע יוצר כמו קליפות אגוזים,חרובים,פירות לעומת
אריזות שהאדם יוצר ,כמו קופסאות של אוכל,קופסאות של מכשירים וקרטונים למיניהם.
הילד יבין שאת האריזות הטבעיות ,הטבע ממחזר.
ואת האריזות שהאדם יוצר ,על כל אחד מאתנו לטפל ולמחזר.
לפתיחת הפעילות,נציג לילדים מצגת עם מס' "תמונות הבהרה" של חופן פולי
קקאו,תירס,אגוז ולצידם המוצרים השונים :נס קפה,חפיסת שוקולד וקורנפלקס.
נערוך דיון קל וניגש להפעלות השונות בערכה.

החוברת לגננת תכלול :

 .1הקדמה הנושאת את הרציונל של המערך ואת המטרות.
 .2הסבר לגננת,מפורט ומאויר לכל הפעלה בנפרד.
 .3מאמר עם  11רעיונות מקצועיים לגננת להפעלת גן ילדים בנושא מיחזור.
 .4מאמר עם  11רעיונות מקצועיים ,לפעילויות יצירה בגן ילדים ,בנושא קיימות ומיחזור.
הערכה תכלול:

חלק ראשון :דפי עבודה-סיפור בתיאטרון-לוח תוכן
חלק שני  :שלושה משחקים מאובזרים.

חלק ראשון:
 41 .1דפי עבודה דו צדדי :צד א' -לעבודה ולפעילות אישית לילד.
צד ב' -ידיעון עם תובנות להורים על הפעילות שנערכה בגן.
 .2סיפור בתיאטרון  :סיפור בהמחשה עם דמויות צבעוניות וגדולות על מקלות ,שמסופר
ע"י הגננת" :ההרפתקה הגדולה שאליו יוצאת כל אשפה".
 .3לוח תוכן (פוסטר) לגן  :לוח מעוצב לתליה בגן הילדים ,לעיצוב סביבה חינוכית בזיקה
לאיכות הסביבה ,הלוח מעוצב ברוח הנושא ונותן ביטוי
לסמלים,למושג שבועי,תמונות,קטעי עיתונים ויצירות ילדים.

חלק שני:
הערכה כוללת שלושה משחקים ,מובנים ומאובזרים להפעלה ע"י הגננת:

א' – משחק כרטיסיות ותמונות שקוראים לו "אריזות ומשאבים" או "אגוז ואגוזי"
תקציר -חלק מילדי הגן יקבלו כרטיסים עם איורים של "אריזות" שאנחנו
משתמשים בהם וחלק מהילדים יקבלו כרטיסים עם המשאבים הטבעיים שהאריזות האלה עשויות.
מטרת המשחק היא להתאים את הכרטיסיות עם האריזות לכרטיסיות עם המשאבים.
(ניתן לערוך משחק זה ע"פ כמה גרסאות ,נציג בערכה את כולם)
משחק זה יציג לילדים את כל משאבי הטבע השונים ,המשמשים
אריזות ומוצרים שאנו משתמשים .זה יעזור להם להבין שהמשאבים שלנו
מתרוקנים ,לכן כדאי שנמיין את הפסולת על מנת לעשות שימוש חוזר.
ב .פעילות\משחק – "מארג החיים":
תקציר :הגננת תציג לילדים קוביית עץ צבעונית שאליה
מחוברים המון חוטים צבעוניים .הגננת תשאל את הילד
שאלות ברצף( .מצורף גם הדף שאלות) כמו :
 ממה עושיה הקוביות ? מה עוד עשוי מעץ ? מאיפה מגיע העץ ? איפה רואים את העצים ? וכו' ,וכו' ,וכו' ,וכו' ,וכו'...לכל ילד או ילדה שעונים לשאלה נכונה ,ניתן קצה מהחוט שמקושר
לקובייה .התוצאה היא מבנה כמו "אינטרנט" שעוזר
להמחיש את המארג ויחסי הגומלין של החיים בין הטבע לבין האדם.
לאחר שכל ילד מקבל קצה של חוט עורכים ריקוד "מארג החיים"( .המצורף לערכה)

ג .פעילות\משחק מרכזית – "מיון אשפה"
זאת הפעילות המרכזית והיא מכילה לוח קשיח גדול
ואינטראקטיבי 61 .על  01סמ'
על הלוח יש את שלל פחי המיחזור הגדולים
למיון אשפה ,בשלל הצבעים( .גראפיקה מקסימה)
הדלת של כל פח מיחזור ,נפתחת מתוך הציור עצמו.
במרכז החדר נניח כרטיסים גדולים וקשיחים עם איורים
של מוצרים שונים ,הילדים יצטרכו להגיע לפי התור ולמיין
לפחי המחזור השונים את הכרטיסים המאוירים.

החומרים בכל ערכה:
תכנים :כל הפעילויות והתכנים בערכה הם מקוריים של חברת "רעיון בקרטון".

תיק  :תיק-בד בגודל "חצי גיליון" –  61סמ' על  01סמ' .עם לוגו של "תמיר".
חוברת לגננת  :גודל  A4צבעוני  0עמודים.
דפי עבודה  41 :דפי עבודה דו צדדי בכל ערכה.
סיפור בתיאטרון  12 :דמויות גדולות וצבעוניות במידהA3 -
עם מקלות אחיזה על נייר עבה  251גרם.
טקסט הסיפור על לוח קרטון קשיח  A4צבעוני.
לוח תוכן(פוסטר)  :רוחב  61סמ על  01סמ' חצי גיליון עם לימינציה צבעוני.
משחק "מוצרים ומשאבים" :אריזה עם  31כרטיסי משחק במידה A5 -עשויים קרטון קשיח.
הכרטיסים מכילים איורים מקסימים של מוצרים ומשאבים.
משחק "מארג החיים" קוביית עץ גדולה וצבעונית שמחוברים אליה  41חוטים עבים
וצבעוניים .משחק זה כולל גם דקלום וריקוד.
משחק "מיון אשפה"  :לוח-הפעלה עשוי פוליגל עם הדפס תמונה של "שורת פחי מחזור"
כל דלת של פח מחזור ,נפתחת מתוך הציור והילדים דוחפים שם את
הכרטיסיות עם המוצרים השונים פנימה.
מצורפים  31כרטיסיות עשויות פוליגל עם הדפס האיורים .גודל A5

