דגל החינוך
תשפ"ג 2022-2023
שנה עמוסת פעילויות עברה עלינו בדגל החינוך :תוכנית חוגים ,קייטנות :סוכות,
חנוכה ,פסח וקיץ כמובן ,וכבר אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה עם תוכנית
חדשה ,מעודכנת ומשודרגת.
צוות המדריכים החברתיים שלנו יעבור השתלמות לקראת פתיחת השנה  -הכרות
עם תוכנית הפעילות החברתית ,רכישת כלים בתחומים שונים ,בטחון ובטיחות,
למידת עמיתים ועוד.
תוכנית הפעילות המועברת ע"י המדריכים החברתיים שלנו עוברת פיתוח והבנייה.
תוכנית חוגים חדשה נבנתה ,חוגים מוכרים וטובים ימשיכו לפעול לצד חוגים חדשים.
אחת התוכניות החדשות השנה
ב"דגל החינוך" היא פעילות בגינה
הקהילתית-חינוכית .הפעילות בגינה,
שנעשית בשיתוף עם ״הבית ביערה״
מרכז ההורות והמשפחה של הישובהינה חלק מפיתוח והרחבה של תחום
הקיימות בתוכנית "דגל החינוך" .אחת
לשבוע כל כיתה תגיע לגינה שמוקמת
בימים אלו בחצר "הבית ביערה".
את הפעילות תנחה שרה דן ,המורה
לחקלאות שמובילה את הפעילות
בגינת ביה"ס .הילדים יעסקו במשימות
שונות :משימות הקמה ,משימות גינה
שגרתיות וגם משימות לימודיות.
הלמידה בצהריים היא העמקה בחקר
תוך יצירת רצף חינוכי בין הנלמד בבית
הספר ל”דגל החינוך” ובהתאמה לגיל
הילדים.

חוגים:
החוגים המוכרים והאהובים שממשיכים איתנו:
כדורגל ,כדורסל ,החברה להגנת הטבע ,ג'ודו.
בחלק מהחוגים נבנתה תוכנית מורחבת שמטרתה היא לפתח מצוינות.
כך למשל במסגרת חוג היפ–הופ:
לגילאי ד׳-ו׳ נבנתה תוכנית מורחבת של שיעורים בני שעה וחצי .קבוצת ההיפ-הופ
תהפוך ללהקת המחול של ביהס ותעלה  3מופעים קצרים ע"פ בחירת ביה"ס במהלך
שנת הלימודים ומופע נוסף – מופע סוף שנה.

חוג נוסף :חוג תיאטרון
יורחב אף הוא:
כיתות א' :בנוסף לשיעור הקבוע במהלך השבוע נקיים
במסגרת החוג גם :שני אירועי שיא במהלך השנה  -שיעור
פתוח להורים ופעילות סיום משותפת ילדים והורים.
כיתות ב'-ג' :גם להם שיעור פתוח להורים באמצע השנה
והפקת סיום במשכן לאומנויות הבמה בב"ש.
ההרחבה מיועדת אף היא לכיתות ד׳-ו׳ ותכלול השנה
שיעורים בני שעה וחצי ,שיעור במאי ,סדנה מקצועית מתחלפת מעולם התיאטרון
(פיתוח קול ,אימפרוביזציה ,תנועה ,קרבות במה ,דיבור ועוד)  -הסדנאות יועברו
במהלך השנה ,כ 4-סדנאות חודשיות .גם לשכבות אלו יתקיים שיעור פתוח ילדים
והורים והפקת סוף שנה במשכן לאומניות הבמה בב"ש.

חוגים חדשים ומרתקים לא פחות:
אומנות משולבת :חוג מעמיק וחוויתי בו יתנסו הילדים במגוון טכניקות רחב מתחום
הציור והפיסול.
בחוג התנסו הילדים בטכניקות כגון :ציור
בטכניקה יפנית ,רישום בעפרונות אקוורל,
פיסול בעיסת נייר ,תחבושות גבס ,פסיפס,
חימר ועוד.
חוגי מוזיקה :בשיתוף עם התוכנית המוזיקה
הנבנית בביה"ס ,ילדים שיבחרו בחוג נגינה
בביה"ס יקחו חלק בחוג "ספרות מוסיקלית
ותזמור :במחצית הראשונה יתמקדו הילדים
בלמידת ספרות מוזיקלית :מלחינים ,תקופות ,האזנה וניתוח בסיסי של יצירות ,כלי
התזמורת ומוסיקה אתנית.
במחצית השנייה התלמידים ינגנו בהרכב תזמורתי עם הכלים אשר למדו בצהלך
המחצית הראשונה בבוקר בביה"ס.

ספרות מוסיקלית כיתות א'-ג' :ראה פירוט בספרות מוסיקלית ותזמור.
מטאלפונים :כיתות א' -ד'
המטאלופון (גלוקנשפיל) הוא כלי נגינה
ממשפחת כלי ההקשה ,כלי צבעוני ובעל
צליל נקי דמוי פעמון .השיעורים יכללו
לימוד קריאת תווים ,מקצבים ,נגינת שירים
ויצירות המותאמות לכלי.
בנוסף תתקיימנה שתי הופעות במהלך
השנה :בסיום המחצית הראשונה ואחת
בסופה.
חליליות :כיתות ג' -ו'.
הילדים יכירו את חלילית הסופרן  -כלי ממשפחת כלי הנשיפה המהווה הכנה לכל
כלי הנשיפה .השיעורים יכללו לימוד קיראת תווים ,מקצבים ,נגינת שירים ויצירות
מותאמות לכלי.
שתי הופעות  -האחת בסיום המחצית הראשונה והשנייה בסופה.

מעולם התנועה והספורט אנו מוסיפים  3חוגים:
אתגר הנינג'ה :חוג בו התנסו הילדים במהלך הקייטנה.
בחוג ילמדו הילדים להתגבר על כל מכשול .דרך מסלול מכשולים,
התלמידים לומדים להתגבר על מכשולים אישיים וקבוצתיים.
אקרובטיקה :חוג נוסף אותו הכירו הילדים
במהלך הקיץ.
חוג המשלב תנועתיות ,גמישות ,ראייה
מרחבית ואקרובטיקה קלה.
אתלטיקה :הפעילות בחוג מאפשרת
לכל ילד-ילדה להביא לידי ביטוי היבטים
תחרותיים הן אישיים והן קבוצתיים.
הזדמנות לילדים להתנסות בתחומים
מגוונים מעולם האתלטיקה :ריצה למרחקים
שונים ,קפיצה לגובה/מרחק ועוד.

בטכנוטריק:
"הפיזיקאי הצעיר" ( -החוג המוכר) קורס טכנולוגי חדשני המשלב לימוד תיאורטי
בנושאי פיזיקה ,הנדסה ומכניקה .בניית מודלים יחודיים בתחום הרובוטיקה .גם
מי שלקחו חלק בחוג בשנה שעברה יכולים
להירשם גם השנה  -התוכנית מותאמת
לותיקים בחוג וחדשים.
בנוסף ל"פיזיקאי הצעיר" – אנו פותחים
חוג טיסנאות .טיסנאות הינו תחביב הדורש
יכולות טכניות גבוהות שתורמות לפיתוח
מיומנויות כגון :ריכוז ,דיוק ,שיפור מוטוריקה
עדינה ,קואורדינציה ועוד.
בנוסף לפעילות החוגים  -תחום שנעסוק
בו באופן משמעותי השנה ,בהנחיית הצוות
החברתי של "דגל החינוך" ,הוא תחום הקיימות .הפעילות בגינה הקהילתית-חינוכית
הינה נדבך אחד בתוכנית ובנוסף יקימו הילדים "ספסלי
נתינה" ויתנסו בפעילות יער ביער מדינות גרמניה :הקמת
מחנה ,הכרות עם מחסות שונים ,בישול ועוד (בתיאום
עם החברה להגנת הטבע למניעת כפילות בתכנים).

רישום לתוכנית "דגל החינוך" בקישור הבא:

https://cmptweb.com/Ts_Fml_Login.aspx?cid=1026
עלות :שכבות א' -ג' ₪ 540
שכבות ד' -ו ' ₪ 440

לפרטים נוספים:
אריאלה בקימר 052-8822797
arielab@lehavim.muni.il

