
 

 צבי" גאה להציג:-בי"ס "בן

 תש"ףסדנאות 

 תלמידים/ות והורים יקרים , 

בשעה טובה אנו פותחים את סדנאות "בחרתי" המסורתיות של "בן צבי" לאחר הצלחה 

 בשנים הקודמות.

"בחרתי" הינה תוכנית יזמית אשר כוללת קורסי בחירה , פרי יוזמתם ומנהיגותם של אנשי 

אשר נועדה להעשיר את התכנים והמידע  מעבר לתכנית  הצוות החינוכי ב"בן צבי",

 הלימודים.

הסדנאות הינן הזדמנות ללמידה משמעותית  אשר מאפשרת לילדים/ות לבחור קורסי 

העשרה מתוך מגוון רחב, בדרכי למידה אחרות , במרחבי לימוד שונים ובלמידה רב גילאית 

מאפשרת לילדים/ות זכות בחירה , וכל זאת ביוזמות של הצוות החינוכי.  זוהי תוכנית ה

לעולמות תוכן אשר מעניינים אותם/ן , להרחיב להם את האופקים, לגרום להם להצלחה 

 נוספת בתחומי עניין שונים, בדרכי למידה שיתופיות תוך עידוד המעורבות החברתית.

התוכנית מעודדת את הילדים/ות לתכנן תוצרי למידה תוך מעורבות חברתית בדרכי שיח, 

מעודדת את אנשי הצוות שלנו ליזום, לחדש, לגוון, ליצור וכל זאת על מנת שהלמידה תהיה 

 רלוונטית , בעלת ערך שבה הלומד/ת פעיל/ה ומעורב/ת.

היא מאפשרת לכלל הילדים/ות לחוות, להתנסות וללמוד בדרכים מגוונות, מתוך רצון 

 ות, העצמה והצלחה.לאפשר שוויון ההזדמנויות, והבאת כלל התלמידים/ות להתפתח

 אנחנו שמחים להציג בפניכם את רשימת סדנאות הבחירה על מגוון נושאיהן. 

.השנה, יתקיימו  31/12/19 -החל מה 12:45-13:30הסדנאות תתקיימנה בימי ג' בין השעות 

            שני מחזורים)שישה מפגשים( וכל תלמיד/ה ישתתף/תשתתף במחזור אחד בלבד. 

סדנאות מבין מגוון האפשרויות ,מותאמות שכבה, המוצעות  2ר/תבחר כל תלמיד/ה יבח

        בהמשך . צוות ביה"ס יכוון וישבץ את התלמיד/ה לסדנא אחת מתוך השתיים שבחר/ה.

 כל תלמיד/ה ישתתף/תשתתף בסדנא אחת .

אנו מאמינים ביכולתם/ן  לבחור בהתאם לכישוריהם/ן ולעולמם/ן האישי תוך מתן מענה 

 י לסקרנות ותחושת השייכות וביטו

 אנא לוו את ילדכם/ילדתכן בתהליך הבחירה.

 על התלמיד/ה לכתוב את שתי בחירותיו /בחירותיה בספח המצורף.

                             12/1971/את הספח יש להחזיר למחנכת הכיתה לא יאוחר מיום שלישי  

 מאחלים לכולם/ן בחירה מושכלת, הנאה והצלחה. 

 

 ,ברכהב

 לורי ברוק והצוות החינוכי

 



 ג-סדנאות לתלמידי ב'

 עם שלי אורמן "אוריגמי"

                                        אוריגמי היא אומנות קיפולי נייר שהגיעה אלינו מיפן. 

  אתם מוזמנים להצטרף לסדנה בה ניצור יחדיו דמויות, חפצים וחיות מנייר.

 

  נון-עם יעל בן "יוצר ויצירה"

                                        כל מפגש הוא יצירה !                                

בסדנה שלנו נכיר יוצרים, שכתבו שירים במיוחד לילדים.                                                     

                  מינה.                    נשיר שירים, נחרוז חרוזים ונכין יצירה מיוחדת ב

                                                               .חוויה שכולה לסדנה הצטרפו בואו. ..אז

 באהבה מחכה לכם

 

 גלית לויעם  "צורות גאומטריות במטבח"

                         למידה חוויתית של צורות גיאומטריות תוך כדי הכנה של סנביצ'ונים

 ודברי מתיקה

 

 "משחקים ונהנים" עם ישי

              באמצעות המשחק נלמד להתגמש, נלמד  טקטיקות, נחווה נצחון והפסד

 ובעיקר נתגבש נבלה ונהנה

 

 ו-סדנאות לתלמידי ד'

 "לצאת מהקופסא" עם נטע שחק אלעזר 

      משחק.." בסדנא שלנו נשחק,אמר יונג "האדם הוא אנושי לגמרי רק בשעה שהוא 

נשתף פעולה, נהנה ונשתעשע, נלמד להתמודד עם מצבים מאתגרים, לנצח וגם 

 להפסיד. נהיה שגרירים, נטמיע את המשחקים בביה"ס ובקהילה ובעיקר נהנה!!!

 



 "חוט וקשר" עם טלי ארדיטי

 .בסדנא שלנו נתנסה באריגה וקשירות מקרמה, נלמד טכניקות שונות וניצור

 

 "ילדים מסביב לעולם" עם שירלי וידר

                    סדנה חובקת עולם בה נחשף לסיפוריהם של ילדים ממקומות שונים בעולם,

 נלמד על תרבויות ומנהגים שונים ומיוחדים ובכך נרחיב אופקים.

 

 "רוקמים חלומות בהקיץ" עם יסמין מייזל

.                                ת ומרקמיםבאמצעות רקמה בסיסית נרקום מגוון של צורו

 באוירה רוגעת ונעימה נגלה יחדיו את קסם הרקמה

 

 "חוזרים למשחקי קופסה" עם מזל דניאל

בסדנא נשב עם חברים פנים מול פנים, נכיר ונשחק במשחקי קופסא כמו פעם. נפעיל 

 הפסקה פעילה ונעודד את ילדי בית הספר לבוא ולשחק במשחקי קופסא.

 

 ו-סדנאות לתלמידי ג'

 גבאי-"בנצביתון" עם מיכל פוזין

בסדנה נבנה מערכת עיתון משלנו. נחקור את השטח, נכתוב כתבות, נסקר ונראיין, 

 נעצב וניצור עיתון לתפארת בית הספר "בן צבי"

 

 עם נורית שטרנברג ""מה קורה? אני קורא!

יות שונות בעקבות הספר, וניווכח בסדנא שלנו נעודד קריאה, נשגרר ספרים, נערוך פעילו

 .שספר הוא חבר לחיים

 


