שבוע החינוך המיוחד בבי"ס "רננים"
להלן טעימה קטנה מהעשייה הנפלאה שהתקיימה בשבוע החינוך המיוחד בבית
ספר "רננים"  .בכל יום התקיימה למידה בתחום שונה מאחד ממקצועות הליבה
שנלמדים בבית הספר .מטרתו של שבוע זה הינו להציג את העשייה שמתרחשת
בבית הספר לאורך כל השנה ולתת ביטוי ליכולות ולכישורים הנפלאים של
תלמידינו.
יום ראשון – שפה
תחום השפה הוא תחום שבא לידי ביטוי בכל אחד מתחומי הדעת ותחומי הליבה
המתקיימים בביה"ס .בכל יחידת הוראה ובכל פעילות שכבתית נדרשת מיומנות
קריאה ,הבנה ,כתיבה ,אוצר מילים וידע לשוני ,על כן נמצא לנכון כי יום השפה
יעסוק בחג הפורים במסגרת שיעורי מורשת ושפה .בכל השכבות :יסודי ,חטיבת
ביניים וחטיבה עליונה תוכננה יחידת הוראה שבאה לידי ביטוי בפעילות חווייתית
שכבתית .בנושא של למידה משמעותית .הפעילות התקיימה בשלוש שכבות גיל
:שכבה צעירה – "נשיר ונעשיר את השפה בחטיבת ביניים " -שפה פורימית" ,
בתיכון  " -חידון המגילה ".

יום שני  -מתמטיקה
יום המתמטיקה זימן למידה חווייתית וסיכום נושאים מתמטיים שנלמדו בבית
הספר במחצית השנה הראשונה .הלמידה התקיימה באמצעות פעילויות ומשחק
מגוונות במטרה להדגיש ולפתח יכולות חשיבה והבנה ,שייפתחו לומד עצמאי ,מעורב
ופעיל בלמידת המתמטיקה תוך יצירת חוויה מהנה ,חיזוק וחזרה על התחומים
שנלמדו .
בכל כיתה התקיימה פעילות בתחום אחר באולינג ,סולמות וחבלים ,זריקת כדורים,
דוקים ,ארבע בשורה ,כריות זריקה ,ארבע בשורה ,גימטריה לפורים ,סולמות וחבלים
,סודוקו ,סולמות וחבלים ,חידות גפרורים פורחידה  ,גימטריה מסיבת תחפושות .
הפעילות והתכנים היו מדורגים ומותאמים לגיל הכרונולוגי של הכיתה ולרמת
השליטה והידע שלהם במתמטיקה .חלק מהתחנות כללו תכנים מתמטיים בקישור
לחג הפורים שחל השבוע.

יום שלישי – הכנה לחיים
במסגרת שבוע חינוך מיוחד הקדשנו את יום המעשים הטובים לנושא של הכנה לחיים באמצעות
תוכנית מעברים – סדנאות הכנה לחיי עבודה.
תלמידי הסדנאות התאספו (אחרי שעזרו בארגון ) באולם הספורט לטקס מגוון ומרגש בו הציגו
התלמידים את התוצרים שלהם ממחצית ראשונה של הסדנאות.
פתיחת הטקס והנחייתו היה ע"י התלמיד דניאל וליווי שלו בין מעבר והצגת הסדנאות .סדנת
מוסיקה ניגנו לכבודנו מספר קטעים ,סדנאות עיצוב בחומר ואומנות שיתפו בחווית הסדנה ,
תלמידי סדנת תיאטרון הציגו בפנינו הצגה מדהימה אותה כתבו וביימו ותלמידי סדנת
מקסספורט הדגימו בפנינו תרגילי אקרובטיקה מרהיבים.
בסיום הטקס תלמידי סדנת בישול הגישו לשולחנות מעוצבים מטעמים אותם הם הכינו במסגרת
הסדנה.
אין ספק שהיה יום מרגש ופורה.....

יום רביעי – חינוך גופני
יום החינוך הגופני עסק באורח חיים בריא התלמידים אכלו ארוחת בוקר בריאותית
שהכילה מרכיבים בריאותיים  ,ונהנו מפעילויות ספורט עשירות ומגוונות בתחנות
הפעלה שונות שהדגישו את היכולות האישיות והשיתופיות בעזרת משימות שונות
שדורשות מנהיגות ושיתוף פעולה.

יום חמישי – מעורבות חברתית
במסגרת פעילות של מעורבות חברתית יצאו תלמידי שכבת י' ותלמידי השכבה
הבוגרת מבית הספר הדמוקרטי לפעילות משותפת בשני גנים בזכרון יעקב ,במטרה
לטפח את הגינות בגן וכן קיימו פעילות פורימית משותפת  .הפעילות התקיימה ברוח
התרומה לקהילה .תלמידי בית הספר פעלו עם חבריהם מהביס הדמוקרטי ,ועסקו
בפעילויות התנדבות למען ילדי הגנים בקהילה.
הפעילות הייתה חווייתית ומהנה הן לילדי הגן שהיו שותפים בעשייה והן לתלמידי
שני בתי הספר .

תודה לצוות שהוביל כל יום בנושא ליבה אחר ,לכל השותפים הרבים בהצלחת
שבוע החינוך המיוחד שהתקיים בבית ספר "רננים" .
היה שבוע מרגש  ,מעצים  ,מלמד וזימן לתלמידינו חוויות רבות .
שרון שפר  ,מנהלת בי"ס התלמידים והצוות

