פעילות לט"ו בשבט  -דיוקן מהטבע
דף פעילות למורה
משך שעות פעילות 45 -דקות
אוכלוסיית יעד :כיתות א'-ב'
מושגים ועקרונות מדעיים :שימוש חוזר ,מיחזור ,איכות הסביבה ,חומר אורגני ואנ-אורגני
תכנון זמנים מוצע:
פעילות מס'  :1מבריאת העולם ועד ימנו –  5דקות
פעילות מס'  :2הבנת תהליכי פירות והתכלות של מוצרים בשימוש האדם –  10דקות
פעילות מס'  :3סדנת ציור בהשראת חנוך פיבן –  30דקות

פעילות  - 1מבריאת העולם ועד ימינו ( 15דקות)

פתיחה:
בריאת העולם מתארת כיצד ברא בכל יום משהו חדש ,ולא הכל באותו היום.
ואז ביום השישי ,לאחר שהוא הכין וברא את כל העולם ,הגיע הרגע לברוא את האדם,
שהרי לכבודו נברא העולם...

"ויקח ה' אלוקים את האדם וינחהו בגן העדן לעבדה ולשמרה"
(בראשית ב' /ט"ו).
מה הכוונה בצירוף "לעבדה ולשמרה"?
אלוהים ציווה לשמור על העולם המקסים שהוא ברא:
•

לעבדה  -הכוונה לעבוד את האדמה ,לטפל בעצים ,בפרחים ולשמור על היערות שלא
יישרפו ,ולהקפיד שהנהרות ומקוות המים יהיו נקיים וטהורים.

•

לשמרה  -לא לקלקל ולהרוס אותה ,כלומר לא לזהם את האוויר או ללכלך את
הארץ ,וכל זה כדי לקיים עולם טוב ונעים לדורות הבאים.

ב 200-השנים האחרונות ,מאז המהפכה התעשייתית ,איכות החיים שלנו השתפרה פלאי פלאים
וחיינו נהיו מאד נוחים .הודות לטכנולוגיה המתקדמת התרבו והשתכללו מוצרי חשמל רבים
ומגוונים ,כלי תחבורה בים ,ביבשה ובאוויר ,כפי שיש בימינו ועוד .אולם ,לכל דבר יש מחיר,
הטכנולוגיה המשוכללת כוללת אנטנות המותקנות לקליטה טובה יותר של פלאפונים ,כלי תחבורה
ומפעלים תעשייתיים ,אשר מחד מביאים תועלת ומאידך פולטים עשן ,פסולת ,אנרגיות ומגבירים
את הנזק הסביבתי .כל אלו גורמים לבעיות מפגע סביבתיות של העולם כולו.

הרבה מאוד פעולות שאנו עושים בחיי היום יום שלנו ,משפיעות על איכות הסביבה העולמית .חשוב
שכולנו נאמץ הרגלים שיפחיתו את המפגעים בסביבתנו ,עוד יותר שכולנו נאמץ הרגלים אלו
ונעבירם הלאה לבני משפחתנו ולחברינו .הפעולות מאוד פשוטות אך ,כמובן ההתרגלות לשינויים
ייתכן שייקחו קצת זמן.
ככל שרמת החיים עולה ,צריכת המשאבים עולה ועמה הידלדלות המשאבים על פני כדור הארץ.
טיפוח המודעות לעובדה שכל חומר או מוצר הוא משאב יקר ,וכן הבנת בעיית התכלות המשאבים
יביאו לאימוץ דרכי התנהגות נכונות:
 .1חיסכון :חיסכון בחומרים ומניעת בזבוז מפחיתים את צריכת המשאבים הטבעיים (בל
תשחית!) .אופני חיסכון :רכישת מוצרים באריזות גדולות (יש להעדיף אריזות גדולות בשל
החיסכון בחומרי אריזה) ,שימוש בשני צדי הדף ,סגירת ברזים וחשמל לאחר השימוש ,פיתוח
מודעות לצריכה לא בזבזנית של משאבים .הידעת כיהאמריקאים משתמשים בחצי מכמות נייר
העיתון המיוצר בעולם כולו.
 .2תיקון :עידוד תיקון חפצים שבורים בגן ובבית ,יצירת פינת תיקונים ,שבה יתוקנו חפצים
שנשברו בגן או שהילדים הביאו מהבית .ניתן לקבוע יום בשבוע כיום התיקונים,
והורה תורן או מתנדב יעזרו בתיקונים .תיקונם של חפצים והחזרתם לשימוש מפחית ת נפח
האשפה וחוסך בקניית חפצים חדשים ,העשויים מחומרים וממשאבים טבעיים.
 .3שימוש חוזר :מכל שהתרוקן ניתן לשימוש חוזר או שונה מהשימוש הראשוני ,מחברת שנגמרה
משמשת דפי צביעה  -כל אלה מקטינים את נפח האשפה ואת צריכת המשאבים.
 .4מיחזור :מיחזור חומרים פירושו הפיכת המוצר המשומש ,או שאריות שלו ,לחומר גלם
למוצרים אחרים או לאנרגיה .המוצרים החדשים יכולים להיות זהים למוצרים הראשונים או
שונים מהם .מוצרי נייר ממחזרים לקבלת קרטון או נייר .מפסולת ניתן להתיך וליצוק לתבניות
של מוצרי פלסטיק .משרפת פלסטיק בטמפרטורה גבוהה ולחץ גבוהה (פירוליזה) ניתן להפיק
חומרי דלק חומרים רבים אחרים .פסולת אורגנית ניתן להפוך לקומפוסט (זבל אורגני).

פעילות מס'  :2מיון חומרים והבנת תהליך התכלות חומרים בטבע ( 30דקות)
ציוד וחומרים:
 2סלסלות ,קליפת בננה או שארית פרי אחר ,ניילון ,עלה יבש ,קרטון ,גרעין פרי ,אדמה,בקבוק
פלסטיק ,פחית ,שמרדף ,עיפרון ,צמר ,פחית שימורים ,בקבוק זכוכית ,דף נייר וכו'

מהלך הפעילות:
 .1מיון חומרים :מניחים בפני הילדים  2סלסלאות :באחת קליפת בננה ובשניה שקית ניילון.
מחלקים למספר ילדים את החומרים שהבאנו .כל ילד יכול לבחור לאיזה סלסלה הוא
שם את החומר שבידו.
 .2מהו חומר אורגני וחומר אי-אורגני?
המדריך מסביר את המושגים חומר אורגני וחומר אי-אורגני:
לא מתכלה/אורגני -בא מן האורגניזם ,מקורו בחי או בצומח .אריות מזון ,לוחות עץ ,בדי
כותנה ,צמר וכד' הם חומרים אורגניים .
לא אורגני/אי-אורגני ,מלאכותי – חומר שאינו מגוף החי או מהצומח .עשוי בידי אדם
ולא בידי הטבע.
 .3זמן התכלות של חומרים:
מסדרים את החפצים שהבאנו לסלסלות ע"פ סדר ההתכלות שלהם:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

שיירי מזון  -כחודש
קליפת בננה  4 -שבועות
כרטיס אוטובוס  4 -שבועות
סמרטוט כותנה  1-5 -חודשים
נייר טואלט – כמה חודשים
נייר קרטון  -כמה חודשים
צמר  -כשנה
נעל עור  50 -שנה
עץ /עפרון/מקל /מטאטא  -עשרות שנים
פחית שימורים  100 -שנים
חיתול חד פעמי  500 -שנים
שקיות ניילון  -מאות שנים
מיכל פלסטיק –  1,000שנים
בקבוק זכוכית  -כמיליון שנים
אריזת קלקר  -לא מתכלה לעולם

פעילות מס'  :3סדנת ציור בהשראת חנוך פיבן
ציוד וחומרים:
חתיכות נייר ,חתיכות פלסטיק ,כדורי קלקר ,חול ,שברי עלים וכו' ,דבק פלסטי ,שקפים,
סלוטייפ ,דמויות בשחור-לבן ,מכחולים ,חומוסיות

מהלך הסדנה:
 .1אוספים מהחצר/המדריך מביא מבעוד מועד "זבל" כגון חתיכות נייר ,חתיכות
פלסטיק ,כדורי קלקר ,אדמה ,שברי עלים וכו'
 .2כל ילד מקבל שקף ,מניח אותו על הדמות ומדביק אותו עם סלוטייפ על מנת שלא
יזוז (אפשר גם לעשות ציור חופשי)
 .3בעזרת מכחול מורחים דבק על האזורים המושחרים.
 .4מכסים את הציור באמצעות החומרים שאספנו
 .5חושפים את הציור שנוצר על השקף

חנוך פיבן ,אמן ומאייר ישראלי המרכיב את דמויותיו על ידי יצירת קולאז ממגוון חומרים
וחפצים המוכרים מחיי היומיום

