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ילדים

־זוכרים את חגורת הבטי
־חות שחגרתם בפעם הרא

מ־30  יותר  לפני  שונה? 
לחגור  המחייב  חוק  היה  לא  שנה 
חגורות בטיחות מאחור, אבל ברגע 
שעבר החוק, הוטמע ההרגל שהפך 
לכלל ברזל אוטומטי עבור כולנו, 

בעיקר הילדים. 
אם נפרק לגורמים איך זה קרה, 
ניזכר בניתוב המשאבים ובהשקעה 
של מוסדות החינוך באותה תקופה, 

־מהגנים ועד התיכונים. בכולם לימ
־דו, הסבירו והדגימו איך לחגור חגו

רות בטיחות ולמה זה חשוב. במילים 
אחרות אנשי החינוך ערכו, גם אם לא 
הגדירו זאת כך, קמפיין ענקי בנושא 

חגורות בטיחות שהצליח בגדול.
אין ספק שהילדים, הדור הבא, הם 

הנכס החשוב בעולמנו, ואם ננתב 
־אותם לעבר הכרה בנושאים חשו

בים ולעבר הרגלים נכונים, נבטיח 
שהעולם יהיה טוב יותר ונכון יותר. 

־זהו בעצם התפקיד הבסיסי של ההו
רים, הגננות, המורים, המדריכים, 

וכל מי שבא במגע עם ילדים. 
מניסיוני, ילדים לומדים כל נושא 
בצורה מצוינת בדרך חווייתית. אם 
מסוים  נושא  לילדים  מעבירים 
באמצעות התנסות חווייתית, טיול, 
משחק, הפעלה, דף עבודה צבעוני, 
סיפור מרתק או קלטת - הילד יקלוט 

ויפנים לאורך זמן. 
־בואו ניקח לדוגמה את נושא התזו

השנתי  הנושא  זהו   - הנכונה  נה 
שנבחר על ידי משרד החינוך בשנת 

השיעו לצד  הנוכחית.  ־הלימודים 

־רים הפרונטליים וההסברים המד
עיים הכוללים הבאת מחקרים כמה 
בריא לאכול מה וכמה, כדאי לחשוף 

־את הילדים למאכלים בריאים בדר
כים נוספות. 

ביום שישי האחרון הגעתי לכיתה 
והעבר בני השני,  ־ג’, שבה לומד 

תי לילדים שעה קלה בנושא תזונה 
נכונה. לא היה גבול לצהלות ילדי 
הכיתה, בכל פעם שבני יונתן שלף 
משחק  במהלך  מאכל  של  תמונה 

בינגו מאכלים בריאים. 
־לפני כן, בעת שהצגנו את הקבו

צות השונות של המאכלים בליווי 
פוסטר צבעוני, התפלאתי לגלות 
כמה התלמידים בכיתה יודעים על 
ואפילו  שומנים  דגנים  פחמימות, 

חלבונים. 
חילקנו לכולם את פירמידת המזון 
בנושא, שבו התבקשו  עבודה  ודף 
הילדים לגזור מתוך מבחר המאכלים 
בדף את המאכלים הבריאים האהובים 
עליהם ולהדביק בפירמידת המזון 
הריקה על פי קבוצות המזון. לסיום 
מלאים  גביעים  ילד  לכל  חילקנו 
תמרים  וכדורי  בריא  בקורנפלקס 

שנראו כמו כדורי שוקולד. 
־יש דרכים חווייתיות רבות להע

ביר לילדים את חשיבותו של המזון 
עבודה  דפי  באמצעות  הבריא: 
צבעוניים, יצירה עם הילדים, בישול 
ואפייה של מאכלים בריאים, ספרי 

־ילדים, סדנאות, הצגות, ועוד הפע
לות מקוריות. כדאי לזכור שהילדים 
הם השגרירים שלנו, ואפשר להטמיע 

־בהם בדרך חווייתית נושאים חשו
בים והרגלים נכונים לעתיד בריא 

וטוב יותר.
 יעל צמח–גרינשפון

צילום: אדי ישראל ילדים יוצרים. “התפלאתי לגלות כמה ילדים יודעים על תזונה נכונה“ 

תכירו את זה ־ פורטל “את זה” עוסק בלימוד נושאים חשובים בדרך חווייתית באמצעות יצירה, משחקים להדפסה, דפי העשרה, עצות שימושיות ובילוי

 ריאיון

־“אם מישהו היה שואל אותי אם ארצה ללמוד פיסול בפל
סטלינה או ליצור להנאתי דמויות, הייתי משיב בשלילה. 

־אם היו אומרים לי שיום מן הימים אפסל ואצור בפל
סטלינה לא הייתי מאמין לזה, אבל עובדה. כיום פלסטלינה היא 
השילוב הקלאסי של ריפוי בעיסוק וחדוות היצירה”, כך מתאר 

בפשטות נועם רז את שגעון הפלסטלינה שכבש אותו. 
“הכול התחיל כשראיתי בעיתון איך לפסל פרצוף מפלסטלינה. 
קניתי פלסטלינה והתחלתי ליצור שלב אחר שלב, ולמרבה הפלא 
יצא לי מאוד דומה לדמות המקורית מהעיתון - פרצוף מצחיק”. 
־בהמשך מצא רז סרטוני הדרכה ודפי הפעלה, ישב עם כמות נכב

דה של פלסטלינה והתחיל ליצור להנאתו דבורה, כלב ים, שבלול, 
ארנב, צפרדע. “גיליתי שיוצא לי בכלל לא רע. בהמשך קניתי 
ספרי פלסטלינה וישבתי שעות על גבי שעות והתחלתי ליצור חיות 

ודמויות אחרות עד שהתמכרתי ממש, אך באופן כיפי ונעים”.
עם הזמן שדרג רז את כישוריו. “הטכניקה שלי השתפרה פלאים. 
מעכתי עבודות ישנות ויצרתי אותן מחדש. ראיתי את השיפור 

בראייה וביצירה עצמה. כיום אני גאה להנחות קבוצות ילדים 
־ומבוגרים בפיסול בפלסטלינה ולראות את הברק הראשוני בעי

ניים, את המרץ בעבודה ואת הציפייה לתוצאה המושלמת”.
לי דניאל

איש הפלסטלינה 
נועם רז מספר כיצד נשבה בקסם של החומר הצבעוני ובטוח שאם תנסו גם אתם תתאהבו

 הצגה

הוא  מיקי 
ילד מקסים 
ושובב ככל 

־הילדים, אבל כשמ
גיע הזמן לבצע את 
הוא  הבית  מטלות 
קצת מתעצל. “למה 
לסדר את החדר? הוא 
חושב, יותר מתחשק 
לי לשחק במחשב”. 
חולם  מיקי  בלילה 

חלום נפלא - חלום על קוסם אמיתי, שבהינף 
שרביט עושה במקומו את כל הדברים שעליו 
לעשות בעצמו. למחרת הוא מגלה לשמחתו 
שחלומו התגשם, אך מיהו הקוסם המסתורי 
בעל המסכה? ומהו הקסם הנפלא מכולם שהוא 

מלמד את מיקי?
זו בתמצית עלילת ההצגה הנפלאה “הקסם 
של מיקי” מאת אסף נבון ובבימויו של רפי 

תמים, תושב שער אפרים.
בסיפור מלא קסם עובר מיקי - דמות שכל 
ילד יזדהה אתה - תהליך של התבגרות, שבו 

הוא מתוודע ליכולתו וכוחותיו. 
הסיפור יסייע לפתח אצל הילדים שלכם את 

־הדימוי העצמי שילווה אותם במשך חייהם. ההצ
גה משולבת בתפאורה ואביזרי משחק מעניינים 

ומלווה במוזיקה נפלאה שחיבר איתי ארגמן.
לי דניאל

קסם על הבמה
ההצגה “הקסם של מיקי” היא 

שילוב של חלום ומציאות 

www.etze.co.il

השראה

רז. “הכול בטכניקה“

 הילדים שלכם
כשגרירי פרסום 

 אפשר ללמד את הילדים בדרך חווייתית ומקורית 
כל נושא חשוב - תזונה, צרכנות והתעמלות 

יצירה

כך תיצרו מפלצות צבעוניות ולא מזיקות בשישה שלבים קלים ופשוטים
חומרים: פלסטלינה איכותית בצבעים: צהוב, 

תכלת, לבן ושחור.
הוראות הכנה: לגוף: לוקחים פלסטלינה בצבע 
צהוב ומכינים כדור בינוני. מרדדים את הכדור עד 

שנוצרת נקניקייה עבה. לרגליים ולידיים: מכינים 
שני כדורים בצבע צהוב ושני כדורים קטנים יותר. 
מרדדים שני כדורים לנקניקיות עבות ומדביקים 

כל נקניקייה בצד הגוף. מרדדים את שני הכדורים 

לנקניקיות עבות, מועכים ומדביקים בתחתית 
הגוף. לאוזניים: מכינים שני כדורים קטנים, 

מרדדים כל כדור לנקניקייה. לאף: מכינים שני 
כדורים בצהוב ותכלת. מרדדים את הכדור הצהוב 

לנקניקייה קטנטנה, מועכים מעט ומדביקים 
בחלקו העליון של הראש. לוקחים את כדור 

התכלת השני, מרדדים לעיגול קטן, מועכים מעט 
ומדביקים על האף. לעיניים: מכינים שני כדורים 

בצבע לבן, מרדדים כל כדור לעיגול קטן, מועכים 
ומדביקים כל עין בצד הראש. מכינים שני כדורים 

קטנים יותר בצבע תכלת, מרדדים ומועכים כל 
עיגול ומדביקים במרכז העין הלבנה. ליצירת 

האישונים לוקחים מעט פלסטלינה בצבע שחור, 
מגרדים גרגיר קטן ומדביקים כל אישון במרכז 

כל עין. לקישוט: מכינים כדורים קטנטנים בצבע 
אדום, מועכים כל כדור לפיתה ומדביקים על הגוף.


