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  Osprey שלך תצפית מרחוק בקינון של  - קינוןחקר 

 

 פעילות לתלמיד

של  ןלצורך המעקב אחר אורח חייה

 למים את הקן ציפורים החוקרים מצ

 שמשדרות בזמן אמת לאינטרנטמצלמות ב

כך שניתן לצפות במתרחש בקן בכל שעות 

 היממה.

המשדרת מקן של  קישור למצלמהמצורף 

 . שמורת רוטלאנד באנגליההשלך ב

חוקרים ואוהבי ציפורים מעלים סרטונים 

 . מעניינים לאתר יוטיוב

קישורים לסרטונים המתעדים חלקים מתקופת הקינון של השלך מוצגים  ,בהמשךבטבלה 

 , בקן שלכים באסטוניה.2102בקיץ 

 

 התחלקו לקבוצות וצפו בשני סרטונים מתוך הרשימה, על פי הוראות המורה:

 רישמו כותרת קולעת ומעניינת לסרטון -בעמודה השמאלית של הטבלה .0

 בעמוד הבא.התבנית תעדו את התצפית שערכתם על פי  .2

 קיראו את תעוד התצפיות שערכו העמיתים שלכם.   -לאחר התעוד  .3

 דונו בכיתה וכיתבו במשותף את סיפור הקינון של השלך בקן באסטוניה  .4

 שאלו שאלות המתעוררות בעקבות התצפית. .5

  דונו בכיתה בדרכים לקבלת התשובות לשאלות שעלו בכיתה. .6

https://www.lrwt.org.uk/wildlife/rutland-ospreys
https://www.lrwt.org.uk/wildlife/rutland-ospreys
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 סרטון יוטיוב בקן השלך על תיעוד תצפית 

 הקבוצה: שמות חברי

 טון:תאריך הסר

 קישור:

 כותרת:

 התרחשות זמן

  

  

  

  

  

  
 

 למדתי על השלך ש....

           

           

           

           

            

          ___ 

  



 משרד החינוך
 מנהל מדע וטכנולוגיה

 הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

 

 Osprey cameras in Estonia -קישורים לסרטי יוטיוב 

 
 מס'

 
 תאריך

 
 קישור

 
 כותרת לסרטון

0.  25/04/12 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qzFwv8HzMi0 

 

 

2.  03/6/03 Osprey Nest in Estonia Has Three Eggs 

 

 

3.  04/6/02 2012 First Hatch-06-Kalakotkas 14 

 

 

4.  20/6/02 Osprey nest in Estonia Russia both mom dad feeding 
abiebs 

 

5.  22/6/02 kalakotkas / visarend in Estland, 22jun2012, 3pulli, no1 
beating up no2 

 

6.  23/16/02 Kalakotkas Osprey feeding  

 

 

7.  25/16/02 kalakotkas 250612 10am 

 
 

8.  28/16/02 feeding -Kalakotkas 2  

 

 

9.  31/16/02 Osprey nest in Estonia,bless mom's heart trying cover 
chicks from rain,6/30 

 

01.  7/5/02 Osprey nest of Estonia,wow beaking going on,7/5/12 

 

 

00.  09/7/02 Osprey nest in Estonia,beautiful flyin by dad with fish 
mom feeding,7/19/ & 

 

02.  09/7/02 19 20:12-07-kalakotkas 2012   

03.   19 20:12-07-kalakotkas 2012   

04.  21/17/02 Osprey nest in Estonia,chicks trying to self 
feed,awesome to see,7/20/12 

 

05.  20/7/02 
 

Osprey nest in Estonia,dad brings home breakfish & 
beautiful wing flaps,7 

 

06.  5/8/02 
 

sprey Has FledgedOne Estonia O  

07.  20/8/02 
 

Estonia osprey nest,parent in with food what a frency 
lol,8/21/12 

 

08.   in with food what a frency  Estonia osprey nest,parent
lol,8/21/12 

 

09.  08/14/03 Kalakotkas: Madis & mystery girl 180413  

21.  0/5/03 
 

(Ospreys), Estonia 1st May 2013 (11.47)  Kalakotkas
mating -Madis & Oxana  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qzFwv8HzMi0
https://www.youtube.com/watch?v=qzFwv8HzMi0
https://www.youtube.com/watch?v=woKcIRmrsnk
https://www.youtube.com/watch?v=woKcIRmrsnk
https://www.youtube.com/watch?v=FKtrdw_vezs
https://www.youtube.com/watch?v=FKtrdw_vezs
https://www.youtube.com/watch?v=EcI02p3RAHw&list=PLYX7HVHI3OLZ_gYzxrjpwgRq26dChZMmF
https://www.youtube.com/watch?v=EcI02p3RAHw&list=PLYX7HVHI3OLZ_gYzxrjpwgRq26dChZMmF
https://www.youtube.com/watch?v=y3HyEvR6lA4
https://www.youtube.com/watch?v=y3HyEvR6lA4
https://www.youtube.com/watch?v=PPyhXSUcn10
https://www.youtube.com/watch?v=PPyhXSUcn10
https://www.youtube.com/watch?v=D-AACMHX_wU
https://www.youtube.com/watch?v=D-AACMHX_wU
https://www.youtube.com/watch?v=JafOAMDoazo
https://www.youtube.com/watch?v=JafOAMDoazo
https://www.youtube.com/watch?v=AIISEpWsAL8&list=PLYX7HVHI3OLZ_gYzxrjpwgRq26dChZMmF
https://www.youtube.com/watch?v=AIISEpWsAL8&list=PLYX7HVHI3OLZ_gYzxrjpwgRq26dChZMmF
https://www.youtube.com/watch?v=B8-K15B67LE&list=PLYX7HVHI3OLZ_gYzxrjpwgRq26dChZMmF
https://www.youtube.com/watch?v=B8-K15B67LE&list=PLYX7HVHI3OLZ_gYzxrjpwgRq26dChZMmF
https://www.youtube.com/watch?v=N-AZQJN05G4&list=PLYX7HVHI3OLZ_gYzxrjpwgRq26dChZMmF
https://www.youtube.com/watch?v=N-AZQJN05G4&list=PLYX7HVHI3OLZ_gYzxrjpwgRq26dChZMmF
https://www.youtube.com/watch?v=hIya-pIAwFk
https://www.youtube.com/watch?v=hIya-pIAwFk
https://www.youtube.com/watch?v=jUV_kuq72Y0&list=PLYX7HVHI3OLZ_gYzxrjpwgRq26dChZMmF
https://www.youtube.com/watch?v=jUV_kuq72Y0&list=PLYX7HVHI3OLZ_gYzxrjpwgRq26dChZMmF
https://www.youtube.com/watch?v=xxFIUN0tNRo&list=PLYX7HVHI3OLZ_gYzxrjpwgRq26dChZMmF
https://www.youtube.com/watch?v=xxFIUN0tNRo&list=PLYX7HVHI3OLZ_gYzxrjpwgRq26dChZMmF
https://www.youtube.com/watch?v=1ihDPoTFk6I
https://www.youtube.com/watch?v=1ihDPoTFk6I
https://www.youtube.com/watch?v=jhxEV6f08GY
https://www.youtube.com/watch?v=jhxEV6f08GY
https://www.youtube.com/watch?v=jhxEV6f08GY
https://www.youtube.com/watch?v=jhxEV6f08GY
https://www.youtube.com/watch?v=mIAqWUWA2eE
https://www.youtube.com/watch?v=mIAqWUWA2eE
https://www.youtube.com/watch?v=qNdtINDmc_w
https://www.youtube.com/watch?v=qNdtINDmc_w

