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  לכבד את הסביבה.הילדי� ילמדו  מטרת הפעילות:מטרת הפעילות:מטרת הפעילות:מטרת הפעילות:

  לוח משחק + קוביות -        ציוד:ציוד:ציוד:ציוד:
  פתקי� כחול ולב  כמספר הילדי� -         
  חומרי� ליצירה (קרטוני ביצוע, מדבקות, דבק, טושי�, גואש) -         
  חכות ושקית ע� זבל למשחק. -         

משחק המסגרת של הפעילות הוא לוח משחק. כל פע� ילד אחר מהקבוצה זורק את מהל� הפעילות: מהל� הפעילות: מהל� הפעילות: מהל� הפעילות: 
הקוביות ומתקד� לאור� הלוח. א� ה� עוצרי� על משימה (!) עליה� להשלי� אותה ורק אז להתקד�, 

  וא� ה� עוצרי� על שאלה (?) עליה� לענות עליה.

  משימות:

המדריכה מקריאה היגדי� שוני�, לכל ילד יש פתק אחד לב  ופתק אחד כחול. א� הילד  –היגדי�  •

 –הוא מרי� פתק כחול, וא� הוא חושב שזה לא באחריותו  –חושב שמה שנאמר בהיגד הוא אחריותו 

 אפשר לתת כל פע� לילד או שניי� להסביר את הבחירה שלה�.מרי� פתק לב . 
  לנקות את כל הבמבה שנשפכה לי על המדרכההמנקה היה צרי�  ·

  השכ  שלי נפל על קליפת בננה שנפלה לי בלי כוונה ·

  נפלה לי השקית של החטי) בטיול ולא הרמתי, וחיה אכלה אותו. ·

  לאיש שהל� מולי ברחוב נפל טישו בלי שהוא ש� לב, ואני כ  שמתי לב ·

  ליד הפח היה נייר על הרצפה שנפל מהפח ·

  לכלו� לפח ממרחק רב וניסיתי לקלוע, אבל לא הצלחתי והלכלו� נפלזרקתי  ·

  אני וחברי� שלי עשינו מסיבה והשתמשנו בהמו  כלי� חד פעמיי�, למרות שיכולנו להשתמש בכלי� רגילי� ·

  , שותה וזורק לפח. פלסטיק כל פע� שאני שותה מי�, אני לוקח כוס ·

בוחרי� ילד מהקבוצה, ואומרי� לו לפזר ניירות ולכלו� על הרצפה (כל קבוצה מביאה  –איסו) זבל  •

דפי טיוטה וכו'), מודדי� כמה זמ  לוקח לו לפזר את הלכלו�. אח"כ מביאי� לו חכה ואומרי� לו 

לאסו) את כל הדפי� והלכלו� לשקית. מודדי� כמה זמ  לוקח לו לאסו) את הלכלו�. כמוב  שייקח 

ותר זמ  לאסו) את הלכלו�. מסקנה: ללכל� את כדור האר* לוקח מעט זמ , אבל לו הרבה י

ההשלכה של זה ארוכה מאוד. הלכלו� מתכלה רק לאחר עשרות, מאות ואפילו אלפי שני�. לכלו� 

 שזרקנו בשנייה, משפיע על זיהו� הסביבה ג� בדורות הבאי�.
 

  להגיע לתשובה הקרובה ביותר.נשאל את הילדי� שאלות, והילדי� צריכי� לנסות  שאלות:

 חומר של למצב אותה ומחזירי� פסולת מפרקי� שבו תהלי� הוא מיחזורמה זה תהלי� המיחזור? ( •

 ).חדשי� מוצרי� לייצור ישמש אשר, גל�
 )והזיהו� הפסולת כמויות את מצמצ�אי� תהלי� המיחזור עוזר לשמור על הסביבה? (הוא  •
 חודשי�) 1-2( כמה זמ  לוקח לשיירי מזו  להתכלות? •
 חודשי�) 1-4כמה זמ  לוקח לנייר וקרטו  להתכלות? ( •
 שנה) 100כמה זמ  לוקח לפחית שימורי� להתכלות? ( •
 שנה) 200-500כמה זמ  לוקח לפחית שתייה להתכלות? ( •
 כמה זמ  לוקח לבקבוקי פלסטיק ושקיות ניילו  להתכלות? (מאות שני�) •
  כמה זמ  לוקח לקלקר להתכלות? (מעל מיליו  שנה!) •

  
  

        יצירת עול�:יצירת עול�:יצירת עול�:יצירת עול�:

ילדי�. כל קבוצה תקבל  3-4בשלב השלישי של הפעילות המדריכה תחלק את הקבוצה לקבוצות של 
 שה� יכולי�. חומרי� (קרטוני ביצוע, לורדי�, ומה שיש בקבוצה) ותצטר� להכי  את העול� הכי יפה

של  העול�אחד מכל קבוצה ימונה להציג את ילד דקות, שבסופ   15 – 10 –אפשר להקציב לבנייה כ 
  דריכה. קבוצתו בפני המ

 .אחרי� תאיי� חד יצורי� או חיידקי� בידי חומר של כימית התפרקות היא התכלות
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  בשלב זה המדריכה צריכה להגיד לכל קבוצה להרוס את מה שבנו! 
בה� רגשות ולנטוע ילדי� היא לזעזע את הה טרהילדי� כמוב  לא ירצו להרוס את מה שעמלו ובנו. המ

. נסביר לילדי� שא� כ� ה� הרגישו לגבי יצירה שה� בנו של אכזבה על החורב  של מה שעמלו בעבורו
רק במש� כמה דקות, אז קל וחומר שצרי� לשמור על העול�, שהוא יצירה הרבה יותר גדולה וטובה, ולא 

 להרוס אותו ע"י זיהו� אוויר ולכלו� הסביבה.

  

 ☺בהצלחה! 
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