מרץ ברקפות
מסכמים חודש מלא בעשייה
טיולים ,הפעלות פורים ,זכיה בתחרויות ,תוכניות העשרה ועוד.......

מאירועי החודש
פעילות הכנה
לקראת
תהלוכת פורים
בגינת רקפות

טיול שכבת א'
מרחבי רקפות
התחפשו בערב אחד
להפתעת התלמידות
והתלמידים

טיול שכבת ו' -

מאירועי החודש
סדנאות אומנות
במסגרת סל תרבות

ממחיזים את סיפור המגילה
בשיעורי תיאטרון

מופע חגיגי לפורים

קבלת פנים
ביום הפורימון

מאירועי החודש
סדנאות פיתוח
מקצועי לצוות
בתחום
המונטסורי

זכייה מס' 1
תלמידי כיתה ד' 1עלו לשלב הגמר בתחרות
תחרות נתיב האור תשפ"ב
" מטקטקים זהירות ובטיחות בחשמל"

זכייה מס' 2
זכו במקומות הראשונים ומוזמנים לקבל תעודה בטקס ומפגש מיוחד
עם כפיר דמרי ,מאבות החללית בראשית ומשנה למנכ"ל
עמותת SpaceIL

מצמיחים את
הלמידה בחממה
ונהנים מתוצרים

תוכנית
פוטותראפיה
לשכבה ד'

שבוע המעשים הטובים ברקפות

פעולות עשייה רבות היו השבוע ברקפות :הופעת ריקוד ושירה
בבית גיל הזהב בשיכון המזרח ,תלמידים ותלמידות אומרים תודה
לצוותי רקפות ,טיפוח חצר בית הספר צעד קדימה ,פרח לתודה,
חותמים על אמנה ואומרים לא לחרמות ,ביקור תודה בפגייה שבאסף
הרופא ביוזמת הנהגה ב' 2

זהו"ת(זה הוא תמהיל) חינוכית ברקפות
התפיסה החינוכית של רקפות
מידי חודש נספר כאן על נוהל /סיפור מקרה /החלטה וכד' שישקפו לכם את העקרונות החינוכיים שלנו ברקפות:

החודש היה כל כך חגיגי ומלא פעילויות לרגע היה נדמה שמגבלות הקורונה חלפו מן העולם וכבר החלו פעילויות רבות לצאת
אל הפועל:
כחלק מהתפיסה החינוכית שלנו אשר חותרת לטפח כבוד לאחר רכשנו ברקפות במסגרת תקציבי הכלה תוכניות חברתיות
רגשיות ,טיפוליות וכאלה של העשרה לימודית לפניכם הצצה לתוכניות אשר נרכשו וחלק גדול מהם כבר החלו לפעול בשכבות
השונות ולצוותי ההוראה :
תוכנית מפתחות – פיתוח והעצמת מיומנויות של כישורי חיים באמצעות שיח משחק ודינמיקות קבוצתיות.
פוטותראפיה  -תוכנית ייחודית מטרתה לפעול טיפולית ,חינוכית וחברתית בקרב קבוצות באמצעות עשיית סרטים.
כלבנות –תוכנית המזמנת הכרת הכלבים והשוני ביניהם ,ומתבצעת עם  2-3כלבים .במטרה ליצור עבודה קבוצתית בין הילדים
תוך פיתוח כלים להתמודדויות שונות.
מצמיחים –תוכנית המאפשרת לצוות המורים להכיר את מודל מצמיחים ולהתנסות בו ,לקבל כלים פרקטיים לשימוש בכיתות,
לקדם את האווירה והיחסים בין חברי הצוות עצמם ,ובינם לבן התלמידים והתלמידות.
חממה –הטוב שבאדם –תוכנית חצי שנתית ובה מתבצע עם התלמידות והתלמידים תהליך של הקשבה לקולם האישי ושיח
פנימי והם מקבלים כלים לחשיבה ביקורתית ועצמאית ,יכולת להביע את עצמם ולחדד את ההיכרות שלהם עם עצמם.
תוכניות העשרה לימודיות –תוכנית לחיזוק האנגלית וצמצום פערים ,תגבור שפה ,למידה מבוססת פרויקטים ועוד...
פיתוח מקצועי של צוות חינוכי – השתלמות מוסדית בתחום המונטסורי ,פעילויות לחוסן והעצמה "סוס ועגלה" וכד’.
תוכניות במסגרת בית ספרית כגון :תאטרון ,שחמט ,מנהיגוטק ,חיבוק וירטואלי עם מקסיקו סיטי ,תוכנית , ABCמעגלי בחירה,
ועוד...

לקראת חודש אפריל...
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טיול שנתי
לשכבת כיתות
ב' – תל חדיד
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מופע חגיגי
ומסיבת אוזניות
שכבות ד' -ו'

5
סדר פסח חגיגי
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חג אביב שמח
לקהילת רקפות

