
מידעון אורים 6
"לכבוד הקיץ שהגיע כתבתי שיר. 

אמנם אני עוד לא מזיע, אבל איני מסתיר 
את תשוקתי אל העונה ששמה קץ לקור. 
ולכבודה עם עפרון כתבתי שיר מזמור:..."

אז לא שיר מזמור, אלא מספר רעיונות כיצד ניתן להעביר את ימי הקיץ החמים:
זוכרים את הספריה העירונית? במקום לקנות ספרים, מומלץ לשאול אותם, ללכת יחד לספריה, לשבת במזגן ולחפש ספר 

מתאים.
עבודה בחימר – חימר הינו חומר עבודה זול מאוד, בשל היותו קר ולח, הוא מתאים לימי הקיץ. ניתן לשבת בחוץ עם קערת 

מים ולפסל. את הפסלים ניתן להעמיד בתערוכה יפה בבית, בגינה או אפילו בגינה הציבורית.
חמש אבנים או כל משחק מיומנות אחר – ניתן למצוא באינטרנט את כל שלבי המשחק של חמש אבנים. המשחק מאתגר, לא 

מצריך חשיבה (מאחר ובקיץ קשה לחשוב), הוא רב גילאי (מכיתה ג' ועד בכלל).
בילוי במטבח – מומלץ ביותר להכין יחד עם הילדים קרטיבים. ניתן להמציא שייקים שונים המכילים מגוון פירות ולשלב בהם 

לפי הטעם: יוגורט, חלב, קרם קוקוס וכו'...את הנוזלים ניתן למזוג לגביעי יוגורט ריקים, להניח בפנים כפית ולהקפיא. 
ומה עוד במטבח? ניתן לנצל את ימי החופש הגדול, כאשר אין לחץ "ללכת לישון בזמן" וללמד את הילדים להכין לכל 

המשפחה ארוחת ערב: להקפיץ חביתות, לחתוך סלטים, לערוך שולחן...ולילדים המתקדמים ניתן להעניק את החופש 
בבחירת תפריט או בחירת מנה בספר הבישול ולבשלה לבד מא' עד ת'.

טיולי אופניים לעת ערב – ילדים המבלים חלק גדול מהיום בבית זקוקים לזמן בו ניתן לפרוק את כל האנרגיה המצטברת. נצלו 
את שעות הערב לטיולי אופניים ברחבי העיר או באחד מהפארקים הקרובים.

גומי – מי שלא זוכר...שני ילדים מחזיקים טבעת גדולה של גומי תחתונים וילד שלישי קופץ מצד לצד על פי שלבים ידועים 
מראש (אותם ניתן למצוא באינטרנט).

בועות סבון – כל משחק הכולל בתוכו מים מתאים לעונה. ניתן לבנות יחד עם הילדים מקלות עם טבעות חוט, לטבול 
בתערובת המים והסבון וליצור בחצר, ברחוב או באחד הפארקים בועות סבון צבעוניות.

טיולי ערב על חוף הים – כדי להרגיש בחופש, למרות שאנו המבוגרים עדיין עובדים, ניתן לשבור את השיגרה בארוחת ערב 
(פיקניק) על שפת הים לעת ערב.

מלאכת יד – ילדי בית הספר רכשו מיומנות תפירה וריקמה. ניתן לנצל בגדים ישנים, בדים שאינם נחוצים, סדינים..לתפירה של 
תיקים, קלמרים, מפיות אוכל ועוד.

הפתעה לסבא או לסבתא – ניתן לתת לילדים להכין פרוייקט מיוחד, הפתעה לסבא וסבתא או כל חבר משפחה אחר. הכנת 
חוברת ציורים/רישומים, הכנת קולאז תמונות של בני המשפחה.

קצת טבע – בקיץ לא כל כך נעים לטייל בטבע, אך ניתן להכניס את הטבע הביתה. מומלץ להגיע למשתלה ולרכוש זרעים או 
שתילים של ירקות/פירות העונה. את השתילים ניתן לשתול בערוגות הגינה או בעדניות קטנות העומדות על החלון. 

ספונג'ה – אין כמו גריפת מים צוננים ברגליים יחפות (לא מומלץ לבעלי הפרקט).

אז כיד הדמיון הטובה, מצאו את הפעילויות המתאימות לכם ולמשפחתכם. פעילויות המזמנות שיח בין הילדים, שיח בין ילד 
למבוגר. פעילויות המניעות את הגוף ואת הנשמה.

בברכת חופשת קיץ מהנה ובטוחה
צוות אורים

טעימה אחרונה לשנה זו מהעשייה הבית ספרית

 

בנות מצוה כיתה ו‘
בנות כיתה ו‘ לקחו על עצמן כפרויקט בת המצוה, להדריך את משפחות הכיתה בטיול, בעקבות תקופת יהודה תחת רומא 

שנלמדה בכיתה.
הטיול נערך בעיר העתיקה של קיסריה וכלל בסופו טקס בו הפתיעו הבנים את הבנות בשירה ובברכות.

רציתי להודות על יום מקסים. אודה על האמת, לאחר שבועות עמוסים מאוד ועייפות מצטברת גדולה, בבוקר הטיול קמתי 
רוטנת על כמות הפעילויות של בית הספר בשבועות האחרונים ושקצת הגזימו וכו כו ואפילו היו לי מחשבות חוטאות לשלוח 

את אורי עם משפחה אחרת ולהישאר במיטה להמשיך לישון.

אני כל כך שמחה שיסורי המצפון גרמו לי לקום ולהגיע בכל זאת. נהניתי מאוד מהדרכה של המדריכות הצעירות אך 
האסרטיביות, מהשירים, הפעילויות והמשחקים שארגנתן ואף למדתי דברים חדשים!

 
התרגשתי ודמעתי ונאנחתי מאושר ושוב התמלאתי בהוקרת תודה על המורה המקסימה שיש לנו, על סביבת החינוך הייחודית 

שלנו, ועל קבוצת הורים שמשקיעה ולא מוותרת על אף פרט.
 

בעולם הפסיכולוגיה כבר יודעים שהוקרת הטוב בחיים שלנו - אלו הדברים שממלאים אדם באנרגיות טובות ונותנים לו כוח. 
אכן, למרות השמש והטיול, חזרתי פחות עייפה ויותר קלילה ממה שיצאתי.

 

תמוז - יוני 2015

'Urim Living Wax Museum' 8th grade
On Friday 29 May, the 8th grade successfully presented the

 'Urim Living Wax Museum'.  Family and friends walked through 
the museum talking to the many amazing figures who patiently, 
and in English, answered their many questions. 

For the past 2 and a half months the 8th grade have been reading 

and researching a famous personality in English.  All the students 
have written detailed reports about their characters and have delved deep into the biogra-
phies they have studied. Using their imagination and acquired knowledge they have become 
an expert and transformed themselves into their character.  In addition were also blessed 
with a unique historical, performance of “When Darwin, Dr. Seuss and Elvis met”.  

It was a glorious event and the 8th grade students were altogether amazing, stupendous 

and Most awesome!!!  
WELL DONE  
 


