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Presenter Notes
Presentation Notes
טביעת רגל אקולוגית היא אומדן ההשפעה שלנו על הכדור כתוצאה מאורח החיים שלנו. טביעת הרגל היא כמו חותמת על הכדור. זה נשאר ויש לזה השלכות.במיוחד לגילאים הצעירים, אפשר להוסיף שהבחירות שאנחנו עושים משפיעות על הסביבה. נניח שאנחנו גרים במקום מאוד מרוחק וכל היום צריכים להטיס אלינו במטוסים אוכל ועיתונים וכל מיני חפצים. אז הסגנון חיים שלנו מצריך הרבה מאוד אנרגיה ומייצר הרבה זיהום שפוגע בכדור. במקרה הזה טביעת הרגל שלנו על הכדור גדולה ועושה נזק רב.ומצד שני נניח שאנחנו גרים בבניין בעיר ואנחנו מגדלים קצת ירקות באדנית ורוכבים באופניים לכל מקום, אז סגנון החיים שלנו מצריך הרבה פחות אנרגיה ומייצר הרבה פחות זיהום ופוגע פחות בכדור. כתוצאה, טביעת הרגל האקולוגית שלנו פחות גדולה.



מודדים את טביעת הרגל
כשאתם הולכים עם ההורים לקניות  1.

בסופרמרקט
)1כדור (1= אתם אורזים את המוצרים בשקית ניילון -א
)שליש כדור(1/3= אתם מניחים את המוצרים בעגלת שוק -ב
)שליש כדור(1/3= אתם מניחים את המוצרים בשקית בד -ג

Presenter Notes
Presentation Notes
מדידת טביעת הרגל תיעשה ע"י מענה על 3 שאלות סגורות.חזרו על התרגול עם שלושה ילדים שונים.אחרי שילד יענה על 3 השאלות – סכמו את הניקוד שלו (המספר בקצה התשובה).התוצאה מתארת כמה כדורי ארץ צריך כדי שהוא ימשיך לחיות בסגנון החיים שלו כיום.כדור אחד = לא נעשית פגיעה סביבתית  (בעצם לא נדרשים יותר משאבים ממה שיש לנו) ויש לשבח אותו על כך שהוא מתחשב בסביבה.שני כדורים = המשמעות היא שנדרש עוד כדור נוסף, שאין לנו, כדי להמשיך לחיות בדרך שלו וחשוב לנסות להתחשב יותר בסביבה.שלושה כדורים =  הפגיעה הסביבתית גדולה כי נדרשים עוד שני כדורים כדי להמשיך ולנהוג כמותו/ה. מאוד חשוב לבדוק מה החלופות הקיימות לבחירות שלו/ה כדי לשמור על הכדור. 



כשמתקלקל לכם משחק. 2
)שני כדורים(2= אתם זורקים אותו וקונים חדש -א
)שליש כדור(1/3= אתם מנסים לתקן אותו -ב
)חצי כדור(1/2= אתם מוסרים אותו לילד אחד וקונים חדש -ג



איך אתם מגיעים לגן או לבית  . 3
?הספר 

)שליש כדור(1/3= הולכים ברגל -א
)שני כדורים(2= נוסעים באוטובוס -ב
)שלושה כדורים(3= נוסעים במכונית -ג



גל הרטביעתחישוב
שלכם



בואו נבדוק שוב כמה כדורים יש לרשותנו

Presenter Notes
Presentation Notes
הזמינו את הילדים להביט שוב היטב היטב. אולי פספסנו משהו, אולי מתחבא עוד כדור בלי ששמנו לב...לאחר תשובות הילדים – הסבירו וחדדו כי יש לנו רק כדור ארץ אחד עליו חייבים לשמור.



מה זה אומר שצריכים יותר מכדור  
ארץ אחד כדי לקיים את אורח החיים 

?שלנו

Presenter Notes
Presentation Notes
הפנו את השאלה לילדים ופתחו איתם דיון.הכוונה ב'צריכים יותר מכדור אחד' היא שהאנרגיה שאנחנו צורכים או מייצרים וכל החפצים שאנחנו קונים וזורקים ביומיום (מדליקים מזגן בחדרים ריקים, לא מכבים מזגן כשיוצאים מהבית, נוסעים במכונית ליעד קרוב שניתן ללכת אליו, נוסעים לבד לחוג במקום לנסוע מספר חברים ביחד וכו') גדולה ממה שהכדור מסוגל בכלל לייצר. כמות הפסולת שאנחנו מייצרים כה רבה שאין בכלל מקום להניח אותה. 



?גדולהמה זה אומר טביעת רגל 



המשמעות  
וההשלכות

Presenter Notes
Presentation Notes
תנו לילדים לענות מהי המשמעות ומהן ההשלכות לסיטואציה בה טביעת הרגל שלנו גדולה ומצריכה עוד כדורי ארץ. שאלו אותם “מה יכול לקרות אם נמשיך ככה? מה יהיה עם הכדור שלנו?”הסבירו להם שככל שטביעת הרגל גדולה- מצטברים הרי פסולת שלא תמיד מטופלת (לא ניתן לטפל בכולה), נפלט זיהום לאוויר, לקרקע ולמים, נוצר חוסר מקום – כי יש כדור אחד בלבד ומקום מוגבל עליו.מצב כזה הוא לא בר- קיימא ואי אפשר להמשיך ולהתקיים ככה. הכדור שלנו בסכנה.



אז מה עלינו 
לצרוך פחות?לעשות

REDUCE
להשתמש  

שוב
REUSE

למחזר
RECYCLE

Presenter Notes
Presentation Notes
תנו לילדים להעלות רעיונות בעצמם.לאחר מכן, חזרו עם כולם על 3 השאלות (בשקופיות 6,7,8) ונסו למצוא חלופות סביבתיות יותר או לציין את החלופה הכי סביבתית ממה שמופיע בתשובות (הסבירו לילדים שככל שהציון גבוה יותר, הנזק הסביבתי גדול).לבסוף הקליקו 3 פעמים כדי להציג 3 חלופות (שלושת הלמדים) . לצרוך פחות – לקנות דברים שבאמת צריכים ולא רק מה שאומרים לנו בפרסומות.להשתמש שוב- במקום לזרוק חפץ מעט מקולקל לתקן אותו או למסור אותו למישהו אחר שימצא בו שימוש.למחזר – להפריד את הפסולת לפחים מתאימים, ובכך אפשר יהיה להוביל אותה למפעל מחזור מתאים. לזרוק מכלי גבינה, אריזות שמפו ואקונומיקה, קופסאות שימורים וקרטוני חלב בפח הכתום, להשליך נייר וקרטון דק בפח הכחול וצנצנות זכוכית בפח הסגול .



כל אחד יכול להשפיע על הכדור

אחדזכרו שיש לנו כדור 
.וצריך לשמור עליו

Presenter Notes
Presentation Notes
למעשים שלנו יש השפעה והשלכה.אפילו שינוי קטן כמו החלפת שקית ניילון בסופר בשקית בד יכול להשפיע לטובה על הכדור.תאמינו ביכולת שלכם להשפיע וזכרו שיש לנו רק כדור ארץ אחד וחייבים לשמור עליו.



להתראות  
,  נשמות

מהיום אני  
מצמצם את  

טביעת הכפה  
האקולוגית  

...מיאו... שלי
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