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ציפורים בסביבת האדם-צפרות

חשוב  כאוהבת טבע בחרתי בנושא הצפרות מתוך אהבה גדולה לציפורים וחלק 
אחד  הטבע ולכל את עניין שמירת בלמידה הוא להמשיך להטמיע בנפש הילדים 

.יש חלק בעזרת שמירת הטבע וקיומו מאיתנו

ממלוא עושרה מירביתאם רצוננו לגדל ילדים לאנשים המסוגלים ליהנות במידה 
בכדי להביא את הילדים . עלינו ללמדם תחילה להתבונן בסביבה, של סביבתם

וכדי , למודעות לחשיבות הסביבה שבה הם חיים ולתרומתה לאיכות החיים שלהם
עליהם קודם להתבונן ולראות את הסביבה  , ללמדם לשמור על הסביבה שלהם

עלינו לפתח אצל הילדים את  . וקולותיה, צבעיה, שבה הם חיים על כל צורותיה
שהינו רחב יותר מכושר הראיה בלבד ומכיל בתוכו שילוב  , כושר ההסתכלות שלהם

.ותיאורהפרדה הכללה , השוואה, של כל החושים ובנוסף גם מיומנויות של הבחנה



והנקר  דררההמיינהציפורים כמו שישנם"הירגזייוני "י סיפור "עלמדנו 

לו  ובונים אנו עוזרים לו ולכן לירגזי על הקן והוא נמצא בסכנת הכחדה שמשתלטות 

מתכת שלא נותנת לנקר ולשאר  י הוספת טבעת "עתיבת קינון שמתאימה רק לו 

הציפורים להגדיל את החור ומבטיחה את שהותו הממושכת



בגננו מכינים מתקני האכלה לירגזי ושרשראות בוטנים לעורבני  



.וחיכינוהנחנו קערית עם מים , תלינו שרשראות בוטנים ותפוחים

בוקר נעימהלאמבטיתבולבולים ועורבנים לאחר שבוע הגיעו 

העורבני בא לאכול משרשרת הבוטנים ובנוסף תלש חוטים מחוט שהיה קשור לעמוד עבור 

.קינובניית 



ולאחר שבוע הגיעו עורבני ובולבולים לחצר גננו  



הירוקה או  התפוחים האם לשרשרת ? ימשכולאיזה שרשרת תפוחים הציפורים 

שיערנו שהציפורים ימשכו לצבע האדום הבולט כמו הצופיות ? האדומה

ההיביסקוס האדום  שאוהבות את צמח 

לבסוף התפוחים הירוקים נשארו שלמים והאדומים נאכלו  



ציפור  -כל תחילת חודש ערכנו בחירות עם הילדים וכך נבחרת הציפור הנלמדת

החודש



השחרור נראה מת כעבור כמה ימים  . שחרור בא לבקר אותנו והתרחשה דרמה

שיערנו שחתולה טרפה אותו. לארח ששמענו אותו מצייץ

למדנו על השוני בין הנקבה והזכר ומדוע קוראים לו כך



.נקודת תצפית טובה מתוך הגןגדולים ומאפשרים חלונות הגן 

מציירים  . הילדים עורכים תצפיות ומחפשים במגדיר אילו ציפורים הגיעו לחצר

.  מיןכמה פריטים נצפו מכל הציפור וכותבים  ומסמנים את 



עקבנו אחרי  . קינון בחור בקיר מול גננו: תופעה נוספת שהתרחשה בחצר הגן

את הקן ' לגנוב'לאחר שבוע הגיעו מיינות והפריעו וניסו . שבונות שם קןהדררות

?מעניין מי ינצח. הדררותשל 



אוספים נוצות עם ההורים  ומנסים לחקור לאיזה ציפור הן שייכות לפי גודל צבע 

וצורה



בכניסה לגן ישנה תמונה  גדולה שבה מוצגות הרבה ציפורים וכן בעלי חיים  

בתחתית  . הילדים עוקבים אחרי בעלי החיים ובעיקר אחרי הציפורים. נוספים

.התמונה ישנה מקראה שעוזרת להם לדעת את שם הציפור שאותה רצו לזהות



כל בוקר הילדים מציינים איזה ציפור ראו בדרך לגן. בנוסף ישנו מגדיר גדול



גננו  עוקבים ובודקים כל בוקר כמה ציפורים הגיעו לחצר 

.ומסמנים  בטבלה



הכללים שנלמדו כיצד  5מתבוננים במגדיר לפי . עוקבים בחצר הגן אחר הציפורים

אנו צופים בציפורים



בפברואר השתתפנו בספירת הציפורים הגדולה יצאנו לשטח לספור ציפורים ועזרנו  

לחוקרים ללמוד ולהבין מה מצבם של ציפורים



למדנו על הציפור המיוחדת שאוכלת שותה  . בפברואר נראו סיסי החומות מעל גננו

.מזדווגת תוך כדי תעופה ומקננת בארצנו



בונה מקייצתתור מצוי ציפור : הפתעה בחצר גננו"קול התור נשמע בארצנו "-באביב

.את הקן באחד העצים 

בהתחלה נראתה בודקת ובוחנת את הסביבה לאחר כמה ימים נראתה אוספת  

.  חומר לקינון ובונה את קינה תוך כדי חיזור והשמעת קולות 

'ציפורי הבר בחצר'זיהינו אותה לפי הקול מהאתר של 



כולם נרתמו לנושא-בתהליך של  למוד הצפרות ההורים והילדים וצוות הגן•

ציפורים  מושכיבתליית תיבות קינון ונטיעת צמחים -ההורים עזרו בכל התהליך•

ששתלו בגינה הלימודית

י  "כל יום ראשון ההורים שלחו תמונות מטיולי טבע שערכו בשבת וסיפורים ע•

הילדים

ההורים יצאו עם הילדים והמגדיר והכירו עוד מגוון ציפורים•

.ההורים וצוות הגן השתתפו בספירת הציפורים הגדולה ובזה עזרנו לחוקרים•

צוות הגן מאוד נהנה מהפעילות ודאג כל יום להחלפת קערית המים של  •

.הציפורים


