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ב"שריד" שמים
הורים ותלמידים יקרים,
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מדבקות שמתי לב החדשות שלנו הינם עוד פיתוח מקורי של תכנית

מדבקות שמתי לב החדשות שלנו הינם עוד פיתוח מקורי של תכנית

"אחריות משנה מציאות" ומהווה כלי פדגוגי חדשני הבא לומר" :אנחנו
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בשריד שמים לב!"

בשריד שמים לב!"

שמים לב אליכם תלמידים יקרים ,לצרכים שלכם ,לפוטנציאל שלכם,

שמים לב אליכם תלמידים יקרים ,לצרכים שלכם ,לפוטנציאל שלכם,

לרגשות שלכם ולדרך שאתם עושים .הצוות החינוכי בעזרת המדבקות

לרגשות שלכם ולדרך שאתם עושים .הצוות החינוכי בעזרת המדבקות

מאיר לתלמידינו רגעים קטנים או מעשים קטנים אליהם שמו לב

מאיר לתלמידינו רגעים קטנים או מעשים קטנים אליהם שמו לב

במטרה להעצים ולהדגיש את היכולות והכוחות שלהם ומעודדים את

במטרה להעצים ולהדגיש את היכולות והכוחות שלהם ומעודדים את

תלמידינו לשים לב ,לשים לב לדרך שעשו ולדרך בה הם צועדים,

תלמידינו לשים לב ,לשים לב לדרך שעשו ולדרך בה הם צועדים,

לכוחות שלהם לחברים שלהם ולסביבה.

לכוחות שלהם לחברים שלהם ולסביבה.

עם סיום המחצית תלמידינו התנסו בפתקי שמתי לב וערכו חשיבה

עם סיום המחצית תלמידינו התנסו בפתקי שמתי לב וערכו חשיבה

פנימית לדרך שעברו .בטוחה הורים יקרים שקריאה משותפת שלכם את

פנימית לדרך שעברו .בטוחה הורים יקרים שקריאה משותפת שלכם את

הפתקים עימם ,תהווה רגע של נחת נוסף עבורכם.

הפתקים עימם ,תהווה רגע של נחת נוסף עבורכם.

אנו מברכים את תלמידינו עם סיום מחצית ומאחלים להם תמיד לשים

אנו מברכים את תלמידינו עם סיום מחצית ומאחלים להם תמיד לשים

לב לעצמם ולדרך שלהם ושל חבריהם סביבם.

לב לעצמם ולדרך שלהם ושל חבריהם סביבם.

נאחל לכל תלמידינו מחצית שנייה מעצימה ומוצלחת.

נאחל לכל תלמידינו מחצית שנייה מעצימה ומוצלחת.
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