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 בנושאי בריאות וסביבה פעילות / יום שיא

 האגודה לבריאות הציבורמאת:  

 .וסביבה לקידום בריאותת והאגודה לבריאות הציבור מלווה בתי ספר רבים בתכני

ום יבמקביל לחינוך היומיומי בנושאי בריאות וסביבה אנו מציעים הפעלות חד פעמיות במסגרת יום בריאות, 

ים ילדים, פעילויות למורים. בפעילויות אלו אנו משלבים העברת מסרים בריאותי-המשפחה, פעילויות הורים

לויות אנו מתאימים לבתי הספר את הפעילות המועדפת מתוך מגוון פעי דרך משחקים, חוויה ותנועה.וסביבתיים 

           לב בתכניות בית ספריות קיימות. תשהעל מנת למוצעות 

 !תוך החוויה נולד הרצון ומתוך הרצון נניע שינוימ

 אפשרויות קיימות נושא

תזונה 

 נבונה

 אינטראקטיבי בנושא פירמידת המזון משחק

מתחפשים ורוקדים לפי צבעים. הכנת "חמסה", הכנת שיפודי -פירות וירקות בחמישה צבעים

 בריקוד.פרי וירק, פיסול בירקות ופירות, פירות וירקות בשיר ו

 סדנאות יצירה מדגנים וקטניות

 משחקי הפעלה-מים טעימים

 פלייסמנט אישיבשילוב קליעה למטרה, הכנת -הצלחת שלי

 קוראים נכון את אריזות המזון

 טעים ובריא האם אפשרי? סדנאות בישול וטעימה
 

הנעה 

 בהנאה 

 מניעים בתבונה את הגוף :

עוסקת בהתאמת הסביבה לפעולות היומיומיות ובהבנת התנועה הטבעית לגוף. הארגונומיה 

 עיתתירגול ישיבה נכונה,נשיאת תיק,הרמת חפץ לפי כללי התנועה הטב

 משחקים של פעם תוך שילוב דילגיות, חישוקים ועוד.

תרגול של נשימות מודעות וטכניקות רגיעה על גבי מחצלות  -נושמים ומרפים את הנפש

 בליווי מוזיקה מתאימה. 

הפעלה 

 ספורטיבית 
 בחירת בית הספרפי על  שעתיים של הפעלה ספורטיבית קבוצתית

סביבה 

 בריאה

 :  דנאות והפעלות תוך שימוש בחומרים ממוחזריםס

של תה צמחים, צביעת תמונה מחומרים טבעיים טעימה מעשבי תבלין, הכנת מפיצי ריח 

 בה בריאות וסביבינגו בחבל משאריות בדים,  קפיצה)מיצויי כורכום, סלק, ברוקולי וכו'(, 

 : זמני התכלות חומריםמשחק 

נקיים 

 ומאושרים

 עם מסרים בנושא ההיגיינה ות הפעלות ותחרוי

                                           עם אביזרי הניקיון   משחק הזיכרון

 סדנא להכנת סבונים   -הסבון בכה מאוד

 תרגול והנחייה תוך משחק וחוויה-אני שוטף ידיים

פרטים 

 ארגוניים

 עלות

 הפעילות מותאמת לשכבות גיל שונות

 הפעלה חינוכית חווייתית בכל תחנהדקות  20 חנות הפעלה /ת 5-ל כל תלמיד נחשף

    משתתפים 150עד   - שעות  5 היקף פעילות: 

 ש' 5,000


