
 אז אני יכול לעוף "

 בלי לדעת לעוף 

 זה עושה לי בגוף 

 הרגשה של קסמים 

 נעימים כמו ציפור בשמיים 

  לעוף יכול אני

  המים על עלה כמו

  שומקום ארץ אל לצוף

 ". לחלום מותר לכם גם
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 מרחבי למידה בשכבות ג' ד' 

 בי"ס שורשים

 ליאור מרגלית ורז בן חורין מחנכות   -כתבו 

 ???מותר ומה אפשר מה? ללמוד צריך מה? למידה מהי? תלמיד מיהו

 ולהציע לתווך, דלת לפתוח גם ביכולתנו אבל ידע להעביר יכולות כמורות שאנו הבנו ועוד האלו אלותהש כל על וחשבנו כשישבנו
 .הגבול הם השמיים והלאה ממנו אבל ההתחלה קו את לו מסמנות שאנו למידה למרחב כניסה

 יכולים הילדים .לחודש אחת המתחלף אחד מרכזי לנושא המתקשרות שונות בתחנות פועל הלמידה מרחב? למידה מרחב מהו
 .המרכז עובד בהם החודש במהלך לבצע שעליהם חובה משימת ישנה פעם בכל. בבחירתם השונות הפעילויות בין לעבור

 בין צבע מפגשי, תמונות בעקבות סיפור כתיבת, והמחזתם מפגש ספרי קריאת: הן והתחנות" מפגשים" הוא שלנו הנושא כעת
 משהו" השני את אחת להכיר כדי בהם נעזרים והילדים שיחה הפותחים משפטים יש שבו זוגי שיח אוהל, היסוד צבעי שלושת
 מפגש היא נוספת תחנה ...ועוד" הפנאי בשעות לעשות אוהב אתה מה לי ספר" "לחץ ברגעי מתמודד אתה איך" "בו טוב שאתה

.. 'וכו מלפלנד הילדה קרי אלה, ןמיפ הילדה סאן- נוריקו כמו"ילדי העולם"  הספרים סדרת של קריאה מתוך העולם ילדי עם
 עם ונפגשה שחיפשה שרגל דבורית עם גם נפגשנו שעבר בשבוע. איתם שיח -דו כותבים או מכתבים להם כותבים הילדים
 . הזה המיוחד במסע אותנו ושיתפה אגדית סדרה מאותה הילדים

 . תערובת ומתי תרכובת הם מתי וראינו שונים חומרים בין במפגשים התנסינו בה מדעי מפגש היא נוספת תחנה

 אלה כל? בעולם ישנם מפגשים אילו? נפגשים אנחנו מי עם? מפגש מהו על לחשיבה הילדים את לפתוח כדי מצע הם אלה כל
 .סביבנו המתרחשים נוספים מפגשים לחקור אופק פותחים

 משמעותי משהו על משוב כותבים אנו נושא כל בסוף. וכתביו יצירותיו את אוסף הוא בו" למידה מרחב תלקיט" יש ילד לכל
 ":עצמי אל המסע" מרחב בסיכום הילדים שכתבו דברים בכמה אתכם נשתף. הלמידה במרחב שחוויתי/ שלמדתי

 על חדש משהו לומדת אני יום שכל למדתי!" "לחשוב אצליח אני ברוגע עצמי עם קצת חושבת אני שאם? עצמי על למדתי מה"
 שאם הבנתי" "באקריליק לצייר אוהבת ושאני יצירה אוהבת שאני, מפותח דמיון לי שיש עצמי על למדתי למידה במרחב" "עצמי

 שגם למדתי" "המילון של לפעילות הלכתי ואז התחפושות של לפעילות הלכתי ואז! שם אהיה לא אני אז מים בפעילות אחכה
 "אחרים ילדים של עבודות לראות לכיםהו כולם כי משקיע לא שאני למדתי" עצמך על משהו לך לגלות יכולים אחרים

 .רחוקים לעולמות ולשוט  אחרת לחשוב, לחלום להמשיך שנזכה

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=3967&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=3967&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=4165&lang=1

