
בואו להזיז עניינים! יום הפעולה העולמי של בתי הספר
מגיע!

מרוץ האקלים, מרוץ השליחים הגדול בעולם, ידרוש ממאות
אנשים מכל רחבי העולם, לעבוד יחדיו כדי להעביר את המסר
שלנו. 7,767 ק"מ מגלזגו לשארם א-שייח'. הם ירוצו, ירכבו על

אופניים ויפליגו בדרכם על פני 18 מדינות שונות.
 

לאחר שהתלמידים עיצבו את שרביט השליחים שלהם וכתבו 
 את המסרים לפעילות אקלימית.

בקשו מהם למצוא דרכים יצירתיות להעביר את המסרים
ברחבי בית הספר או בקהילה המקומית!

כולם מרוויחים כשאנחנו נוקטים פעולה
(אקלימית!), אז רוצו, צעדו, קפצו או

התגלגלו! - לא משנה איזו פעולה - העיקר
שנראה את כולכם זזים!   

שתפו את התלמידים בתכנון מרוץ השליחים!
 

1) תחילה, בקשו מהם לדמיין איך הם רוצים שיום הפעולה למען האקלים שלהם יראה.
    במהלך התכנון, בקשו מהם לבחון את השאלות הבאות:

כמה מתלמידי בית הספר ישתתפו ביום הפעולה?
האם גם מורים והורים ישתתפו?

מה יהיה ארוך המסלול הכולל? ואיזה מרחק כל משתתף ירוץ?
כיצד יהיה ניתן למדוד כמה כל משתתף רץ?

אילו אמצעי זהירות יש לקחת בחשבון?
 (climateaction#) את מי ניתן לגייס לטובת פרויקט האקלים
כיצד תניעו תלמידים, צוות (מורים) והורים להיות מעורבים

באירוע?

פעילות כיתתית



! Running Out of Time  אל תשכחו לרשום את מרחקי המרוץ שלכם באתר של
 

 – Running Out of Time לאחר שתשלימו את אירוע המרוץ, פנו לאתר האינטרנט
אנו נוסיף את המרחקים שבוצעו על ידי תלמידים מרחבי העולם, כך נראה את

התמיכה והדרישה המשותפת לחינוך למען אקלים.

צרו מסלול ייעודי בשטח בית הספר. מדדו את מרחק המסלול, מספר התלמידים וכמה
פעמים הם מסיימים אותו, זאת בכדי לתעד את אורך המסלול האפשרי בבית הספר.

אתגרו את התלמידים לתעד את המרחק האישי שלהם, ולבחון יחד מה המרחק המצטבר
היוצר את המסלול המשותף.

הרחיבו את האתגר ובקשו מהתלמידים ללכת ברגל ולרכב על אופניים מחוץ ובדרך
לבית הספר במשך שבוע. זהו אתגר טוב שיגרום גם להורים להיות מעורבים!

2) בשלב הבא, בקשו מהתלמידים לארגן את מרוץ השליחים!  ישנן דרכים רבות ושונות לעשות
זאת ולמדוד את פעילות בית הספר ביום זה. למשל:

 

 

 

האתגר שלכם!
האם בית הספר שלכם יוכל להשוות או לגבור על מרחק ה 7,767

קילומטרים?

שתפו את מרוץ בית הספר במדיה החברתית:
#RunningOutOfTime #GlobalSchoolsActionDay #TheClimateRelay

 

 Tag @ClimateRelay and @fee_global on Facebook and Instagram,
@Climate_Relay and @FEEInt on Twitter

רוצים לעשות משהו מעט שונה?

בדף הבא, עיינו בכמה דרכים חלופיות לפעילות ביום
הפעולה העולמי של בתי הספר שייתקיים ב 3
בנובמבר  2022( או בכל עת לפני ה 6 בנובמבר)!



שתפו את היום שלכם ברשתות החברתיות:
#RunningOutOfTime #GlobalSchoolsActionDay #TheClimateRelay

 

 Tag @ClimateRelay and @fee_global on Facebook and Instagram,
@Climate_Relay and @FEEInt on Twitter

ישנן דרכים חילופיות רבות בהן ניתן להתנייד במסלול, כמו קורקינט או אופניים, 
או בדרכים נוספות:

 
לקפוץ על המסלול

בקשו מהתלמידים להשתמש בכדורי קפיצה (כדורי פיזיו), בדילגיות או רק באמצעות רגליהם 
כדי לקפוץ ולקפץ מסביב למסלול

 
נושא להקפה 

ערכו הקפות מרוץ שלכל אחת מהן נושא אחר, תנו לתלמידים להתלבש לקראת ההקפה שאליה הם רוצים
להצטרף, בחרו בנושאים הקשורים לאקלים או בעל נושא מצחיק או מעניין אחר שתבחרו.

 
מעגלים

צרו אתגרי מעגל אשר התלמידים יוכלו להשלים, צרו פעילויות שונות עם שלבים שונים, בחרו ברמת האתגר
המתאימה לכם. 

 
שחיית מרתון   

בקשו מהתלמידים לשחות בתורות את אורך הבריכה. תוכלו להוסיף אתגר נוסף ולבקש מהם 
לעצב מקל שליחים עמיד למים

 
ריקודים 

תכננו מסיבת ריקודים למען פעולה למען האקלים
 

בנו שרשרת 
בקשו מהתלמידים לבדוק אם יוכלו ליצור שרשרת אנושית מסביב לבית הספר ולהעביר את מקל השליחים בין כולם.

פעילות זו עובדת טוב עם תלמידים צעירים ומעודדת אותם לעבודה משותפת.
 

בית ספר ביער 
ערכו מפגש מורחב של בתי ספר ביער בנושא אקלים - קחו את התלמידים החוצה, עסקו בגינון או שחקו במשחק

גזי החממה שלנו

לא בכל המרוצים חייבים רק לרוץ במסלול – ישנן דרכים נוספות 
לנוע במסלול המרוץ.

רעיונות אלטרנטיביים למרוץ

נשמח לחגוג איתכם!  


