
 



 

 

 ילדים והורים יקרים,
 

 

הנה חודש תשרי חלף עבר לו, החגים מאחורינו, הסתיו 
 בפתח והשגרה בעיצומה.

בין שרב לגשם, רוח קרירה או חמימה, התחלנו ממש ממש 
 את השנה.

מקצוע המדעים נפתח, שיעורי הבחירה נקבעו סופית 
והתחלנו ללמוד על הסיפורים והתיאוריות השונים לבריאת 

 העולם ובקרוב גם על סיפורי בראשית.
החודש היה חגיגה של דמוקרטיה כשחנכנו את ״הפורום 

להיות״ ובחרנו ועדה וייסדנו את פינת ל״ב בה פותרים 
 ומלבנים בעיות בשיח ובצורה נעימה.

 
 לעוד חודשים מלאים בעשיה, למידה והרפתקאות,

 באהבה,
 

 

 

 

 

 

 צוות המונטסורי, ״החופש להיות״



 אמנות אקולוגית

 

 החודש באמנות אקולוגית עסקנו באמנות אישית 
יצרנו משחק מענף, תמונה מגזרי עיתון ונתחיל לצור רובוטים 

 אקולוגים.
תוך כדי הפרויקטים נפתח דיון על חומרים, מחזור ופסולת והמצב 
של כדור הארץ. הנושא יתקשר גם לנושא השנתי שמתחיל בימים 

 אלו.
 

 

 בעקבות האמנים 

 

כל שיעור  אנחנו מכירים אמן אחר. פגשנו את  מאטיס, מודריאן, 
 קית הרינג וגם את קדישמן

 הסדר של אמנים נבחר על פי טכניקות ומאפיינים.
בעקבות האמנים הילדים יוצרים. את הציורים נשמור ובסוף 

 .המחצית כל ילד ייצור לעצמו אלבום בעקבות האמנים

 

 

 

 גינה לי חביבה
 
 

החודש בגינה לי חביבה לי שתלנו ביחד צמחים כמו קולורבי, 
גמבה, תימין ועוד. כל ילד וילדה נתבקשו לספר לשאר הקבוצה 

כמה תכונות על הצמח ששתלו. לכמה מים הוא זקוק, מרווח 
שתילה ולכמות האור הנדרשת על מנת שיוכל לגדול ולהתפתח. 
וכמו הצמח גם אנחנו מתפתחים ולומדים כיצד מטפלים בערוגה 

 ובצמחים.



 צילום
 
 

בשיעור צילום הכרנו אמנים וצלמים היוצרים דגמים קטנים. כך נכנסנו 
לפרוייקט שנפרש למספר שיעורים ובו כל ילד וילדה בונים לתוך קרטון קטן 

עולם עשיר ומגוון שיהפוך לסט צילום קטן בשביל סרט שאותו נצלם בטכניקת 
 הסטופ מושן.

 
 
 
 
 
 

 בעקבות הסיפורים
 

 
בהתרגשות גדולה אנו ממשיכים לבקר בעולם הסיפורים ובכל פעם קוראים 

  סיפור בעל מוסר השכל שונה ובעל ערך מרכזי אחר.
שוחחנו על  -הסיפורים אותם קראנו בתקופה האחרונה עסקו בערך החברות

חשיבות החברות, איך שומרים על החברות ולמה חשוב לכל אחד ואחת 
  מאיתנו שיהיו לנו חברים.

שוחחנו על ערך הנתינה. למה חשוב לתת מכל הלב ולעזור כשאפשר 
  לאחרים.

על ערכים אלו למדנו דרך הסיפורים "החיפושית שנולדה בלי נקודות", משל 
  "הנמלה והצרצר" ו"אריה הספרייה".

הילדים הכינו תוצרים מקסימים בשימוש בחומרי יצירה שונים וכמו כן בשימוש 
  בחומרים מהטבע!



 מטאורולוגיה
 

לאחר שבשיעורי מטאורולוגיה הראשונים למדנו על תופעות מזג 
האוויר השונות כמו גשם, שלג, רוח וקשת בענן, כעת התפנינו 
להפקת תמונת מזג אוויר. הכנו מד גשם ובנינו טבלת מזג אוויר 

בסמלים אותה הילדים ימלאו בכל שבוע וכך נדע מה כיסוי העננות 
היום, אילו סוגי עננים יש בשמיים, מה הטמפרטורה, מה כיוון הרוח 

ומה חוזקה וכשיגיע הגשם נדע בכמה מילימטרים התברכנו היום 
 ביתר העונה. -ובהמשך 

 
 
 

 
 תיאטרון בראשית

 
 

בשיעור תיאטרון בראשית המשכנו את מסענו בזמן. פגשנו את 
נמרוד ממגדל בבל ולמדנו על היווצרות השפות השונות, עזרנו 

לאברהם לחלץ את שרה מיד פרעה והתוודענו לסכסוך אחים נוסף 
 בין יעקב ועשו על גניבת הבכורה. 

 
מה נלמד בהמשך? נדבר על אהבה גדולה בין יעקב ורחל, נספר 

מה היה תפקידה של לאה ונמשיך לגלות מה מורכבת היא מערכת 
 היחסים בין אחים כשנתוודע ליוסף בעל כתונת הפסים.

 
 
 
 

 תנועה
 

החודש בשיעור תנועה עבדנו על חיזוק חגורת הכתפיים, תרגלנו 
הליכת מריצה בזוגות, למדנו לעשות גלגול, ללכת על קביים 
ולרכוב בסקוטר על הבטן. חיזקנו את שרירי הליבה בתנוחות 

 בלאנס וקינחנו במנחי יוגה שונים, ובעיקר עשינו כייף חיים.
 



במהלך החודש בכל יום שישי יצאנו אל היער לשהייה בחיק 

הטבע. ביער מתאפשר מגע בלתי אמצעי עם הטבע תוך 

למידה חברתית, אישית, התמודדות עם פתרון בעיות 

וטיפוח יוזמה ויצירתיות במרחב הפתוח. כל זאת בתיווך 

 אנשי הצוות המלווים.

במהלך השהייה ליוו אותנו הורים בפעיליות השונות. 

הילדים מאוד נהנים מהפעילויות המוצעות להם, ואף 

יוזמים פעילויות של ילדים מלמדים ילדים כגון: פינת לקים, 

 פעילות צביעת מנדלות, חבילה עוברת, והכנת צמידי בן טן.

 הילדים מודעים מאוד לגבולות השטח ולשמירה על הטבע.

כל שבוע שלושה ילדים מקבלים משרוקית ואם מזהים 

 סכנה או יציאה מהגבולות שורקים במשרוקית.

תקופת בניית המחנות בשיאה. בשבוע שעבר הילדים בנו 
שני מחנות שיחקו יחד, הסתכסכו במהלך המשחק ובסוף 

 יום היער הצליחו לעשות שלום בין המחנות.:((
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