פעולה בנושא איכות הסביבה
מטרות הפעולה:
 החניך יבין את חשיבות המחזור
 החניך יישם את פעולת המחזור
משך הפעולה :שעה
מהלך הפעולה
משחק פתיחה :תופסת מדבקות
שני חניכים שהם התופסים מקבלים גיליון מדבקות בצבעים שונים ,ועליהם לרוץ
ולהדביק מדבקות על חברי הקבוצה– כך מתחלקים לקבוצות לפי צבעי
המדבקות שיש לכל חניך.
מכירה פומבית
מסבירים לחניכים בקצרה את תהליך ההיתקלות.
לאחר שכל החניכים הבינו מה משמעות תהליך זה משחקים מכירה פומבית.
אנחנו מציגות שם של חומר כלשהו וכל קבוצה צריכה להציע את מספר השנים
שהחפץ מתקלה.
לדוגמה :קלקר אף פעם לא מתקלה.
אנחנו שואלות את החניכים תוך כמה זמן הקלקר מתקלה והם לפי כרטיסיות
שקיבלו מציעים...
פסולת אורגנית  4-8שבועות
גרב  4-5שנים
כיסא עץ  13שנים
נעל עור  50שנה
פחית שימורים  100שנים
חיתולים  300-500-שנים
בקבוק פלסטיק  500שנים
בקבוק זכוכית מיליון שנה
קלקר לנצח
כל הפעולה החניכים משחקים "המסע של הבקבוק למיכל המחזור"
על מספר משבצות במסלול יהיו משימות
 3סוגים של משימות:
 .1לענות על שאלת כמה זמן [לדוגמה :כמה זמן לוקח לבקבוק להיתקלות]
 .2לענות על שאלה פשוטה
 .3משימה קבוצתית.
על כל שאלה שהם עונים נכון מתקדמים צעד אחד קדימה ואם הם טועים
בשאלות הפשוטות אז זזים צעד אחד אחורה.
אם הם מצליחים במשימות הם מתקדמים שני צעדים קדימה .ואם לא מצליחים
אז נשארים במקום.

המנצחת הקבוצה שהגיעה ראשונה למיכל המחזור.
במהלך כל המשחק על המשבצות הרגילות יפוזרו כל מיני משפטי הידעת.
משימות
 .1מרוץ שליחים
מרוץ שליחים שבצד אחד יש כל מיני מוצרים [פלסטיק זכוכית ונייר] ובצד
שני  3פחי מחזור החניכים יצטרכו לרוץ ולזרוק את המוצר מבלי
להתבלבל בפח.
 .2כל קבוצה מקבלת שקית זבל .קבוצה שתאסוף יותר זבל מנצחת.
 .3כל קבוצה מקבלת אמנת איכות הסביבה על החניכים להחתים כמה
שיותר בוגרים או חניכים מבלי להפריע בפעולה .קבוצה עם יותר
חתימות מנצחת.
 .4להכין פסל סביבתי [הקשר הוא מחזור החומרים בסביבה]
שאלות כמה זמן
 .1כמה זמן לוקח לקלקר להיתקלות?
 .2כמה זמן לוקח לפחית להיתקלות
 .3כמה זמן לוקח לבקבוק מים להיתקלות?
 .4כמה זמן לוקח לתפוח עץ להיתקלות?
 .5כמה זמן לוקח לחולצה להיתקלות?
אני מודעת לזה שפרטים אלו נאמרים במשחק הראשון.אבל שאלות אלו לצורך
הדגשה.
דוגמאות לשאלות
שאלות
 .1מה אנחנו מרוויחים כאשר אנחנו ממחזרים?[לפחות שתי דברים]
תשובה :אנחנו מפחיתים את הכמות של הפסולת שמטמינים באדמה  -כך אנו
חוסכים בקרקע יקרה .אנחנו מזהמים פחות את הקרקע ,את המים ואת האוויר.
אנחנו מבזבזים פחות את המשאבים היקרים של כדור-הארץ אנחנו חוסכים
באנרגיה ,הדרושה לייצור של מוצרים חדשים
 .2מהו חוק הפיקדון?
דוגמאות להידעת:
הידעת
הידעת שכמות הפסולת שאנחנו צוברים בשנה היו יותר מ 5מיליון טונות..
הידעת שרק  10-20מאחוזי הפסולת בישראל ממוזחרת
עזרים-אני מביאה הכל
את כל הדברים שניתנים במחירה הפומבית
כרטיסיות למכירה הפומבית
מדבקות

לוח משחק
קובייה
חיילים-בקבוקים
פחי זבל
שקית זבל
אמנת איכות הסביבה ועטים

