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טיפים
ללמידה בחוץ
כל אחד ואחת הם המרכז ,ואתם לא עוד מרכז,
אתם לב הכיתה! זו הסיבה שכדי להעביר שיעור חוץ מוצלח ־ צריך להיות לכם טוב.
לכן...
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קודם כל אתם

תחשבו מה בשהות בחוץ נעים לכם:
* מה אתם אוהבים לעשות כשאתם יוצאים החוצה?
* איפה אתם אוהבים להיות?
* איזה זכרון נעים עולה בכם כשאתם חושבים על שהות בחוץ?

תתחילו בקטן

צאו למקום מוכר וקרוב ,גם החצר ואפילו העץ הקרוב יכולים להיות סביבת לימוד
נפלאה ,ותבחרו מרחב שאתם מרגישים בטוחים ונינוחים להיות בו עם הילדים.

חיים "קלים"

תחשבו מה לכם יהיה הכי קל ללמד בחוץ ותתחילו מזה .אפשר ללמד תכנים מאוד מורכבים
בחוץ אבל אין סיבה להתחיל משם  -תתחילו בדבר שהכי קל לכם לראות איך הוא מתחבר
למרחב.
לאחר מכן ,תציבו לכם מטרות שתוכלו לעמוד בהן.
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צרו מרחב וודאות
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צרכים בסיסיים

ספרו לילדים לאן הולכים ,מה מטרת היציאה החוצה .מה יהיה מהלך הפעילות ,מתי יהיו
הפסקות ומה יקרה בהם ,ועשו תיאום ציפיות .הסכימו על הכללים מראש ,עדיף בשיח
והסכמה עם הילדים לפני הפעילות ,אפשר אפילו לקיים מפגש תיאום ציפיות בזום.
כללים חשובים:
מהם גבולות המרחב
•
מה מותר ומה אסור
•
מה הסימן שלנו להאסף
•
איך מקיימים שיח בחוץ
•

מים או מעיל יכולים להיות כל ההבדל בין פעילות מוצלחת לפחות מועילה! ילד צמא או שקר
לו פשוט לא פנוי לפעילות הנפלאה שתכננת.
דאגו לכך שהילדים יביאו כל מה שצריך לשהות נוחה ונעימה – בגדים מתאימים למזג האוויר,
מים ,אוכל ,כובע וכו' ...וכמובן ,את מה שנחוץ ללמידה שתכננת ,למשל ,כלי כתיבה.
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עבודה בקבוצות קטנות
7
 8גמישות זה עניין של תרגול
זה בסדר לא לדעת
9
הולכים עם הזרם

כשילדים יוצאים החוצה הקשב שלהם הולך לכל כיוון והם מעוניינים בתנועה .כדי שהם יוכלו
להאסף ללמידה צריך תאפשרו להם תנועה ותתאימו אותה לצרכי השיעור.

תכננו את השיעור כך שיהיה מורכב מעבודה קבוצתית .הילדים יפתחו מיומנויות רבות ולכם
יהיה קל יותר לראות ולהתייחס לתהליכי הלמידה.

תזכרו שלמידה בחוץ דורשת גמישות מסויימת ,כי התנאים כל הזמן משתנים.

אתם תיפגשו בחוץ המון דברים חדשים ולא מוכרים והילדים ישאלו שאלות שלא תמיד יהיו לך
תשובות עליהן.
זה נהדר ,ראשית כי אנחנו לא  !googleשנית ,כי שאלה טובה היא מוטיבציה מצויינת ללמידה
משמעותית.
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ליצור הרגלים חדשים לוקח זמן

אל תתייאשו! קשה לילדים וגם לנו ללמד וללמוד בסביבה שלא הורגלנו אליה.
הגיוני שבפעמים הראשונות ההתרגשות תביא לכך שהלמידה תהיה מצומצמת ומאתגרת
ותהיה יותר חוויה מאשר רכישה של ידע ומיומנויות.
מיציאה ליציאה לשם למידה ,היכולת של התלמידים ועומק הלמידה בחוץ ישתפרו .שתפו את
הילדים באתגרים שאתם רואים ומצאו יחד איתם את הדרך הנכונה עבורכם ללמוד בחוץ.

אתם עושים ועושות עבודה נפלאה!
אם אתם צריכים עזרה ,אנחנו כאן ,בקבוצת הפייסבוק ”פשוט לצאת החוצה“ או באתר www.familyideatree.com

