
  חידון ציפורים בין כיתתי

  ., ראשל"צמאת נאווה אגהוב, חט"ב זלמן ארן מקיף ד'

 חינוך מיוחד בחטבמיועד לתלמידי כיתה ז וגם לתלמידי 

 מדי שבוע יוזמנו התלמידים לזהות את אחד ממיני הציפורים שיוצג בתצלום על קירות מסדרונות בית 

  .הספר ושכבות הלימוד

 אשר בסריקתו QR כיתה שתזהה את המין וגם תוסיף מידע מודפס הכולל מושג כלשהו רלוונטי וקוד

  .ניתן להאזין לקול הציפור תזכה בנקודה

 טבלה גדולה תעוצב בלוח במסדרון ובה עמודות לפי כיתות. לכל כיתה שזכתה בנקודה תודבק תמונה

  .ותמריץ עם נראות על התקדמות התחרות קטנה של הציפור וכך יהיה מעקב

 יופיע שם התלמיד/ים והכיתה על קיר המסדרון כדי-ליד הציפור המזוהה /המושג/המידע  -בנוסף 

 תמונות מיני הציפורים יוצגו על פי סדר א"ב מילוני של שמם.  -לבסוף  . לעודד ולהעצים

 .הספר מילון ציפורים חזותי על קירות בית בסיום התהליך יתקבל

 .הכיתה הזוכה תקבל פרס ראוי

 

 :1חידה

 ונרגן. קשה עורף-אמן קשוח

 עורפו סמוק וגופו סטייל שחור לבן.

 

 כיאה ל'רוקיסט' יכריז בקולות: 

 "החל מועד קונצרט הנקישות ".

 זה אני "מלקה העצים" בחורשות.

 

 בטיפוס מדוקדק במעלה עץ רם וגבוה

 ריקוד קבוע-שתי אצבעות לפנים שתיים לאחור

 בלשונו הארוכה דביקת הזיזים 

 וחלים ישלוף לשובע ארוחת מחילות ז

 

 וב"תחנת הפיצוח" במסעף ענפים 

 "יפרק" אגוזים לקול תשואות מעריצים:

 ירגזים, בולבולים, דרורים וכמה פרושים.

 בתחתית העצים מחכים ומחכים.

 יעשו הכל בשביל כמה פירורים.

 והוא



 מחשבה טורדנית קודחת במוחו ומנקרת 

 עבורו ועבור המיועדת.

 תוכנית מרעישה בליבו נרקמת:

 קן לחיים חדשים ותקווה-יגלף פתח אומן בעץ

 עבורה ועבור הגוזלים בו ישהו מבחירה 

 עשרה ימים ואולי ...עוד שעה

 שכן כולם שם זקוקים לאויר וחמצן 

 ויש למהר לאוורר ואין זמן, אין זמן.

 כזהו קן   

 _ _ _ _ _.  -ה_ _ _   

 פתרון: 

 

 

 :2חידה 

 קטנטנה ויפהפיה

 מיסוכר מתוקים "שודדת" היא בעורמה

 וצנועה אפרוריתחרוצה הנקבה 

 את הקן אך ורק היא בונה

 על קצה ענף רחוק מההמולה

 בצידה ירפתח זעו קן קטן בצורת ביצה

 בזוגיות המגונדר 

 הוא דווקא הזכר

 הוא מוכר כ"מלך הפרחים"

 כברמלא זה כינויו בפי מלכי ערב 

 למרות מידתו הזעירה

 על הטריטוריה בגבורה רלא יהסס לשמו

 כנףפריפורי יעופף נמרצות 

 הלוך וחזור על פני המרחב

 לא קשה לזהותה

 ודאי לרובכם היא מוכרת ואהובה

 עוד רבות עליה יסופר

 מהרו לנחש מה שמה

נקר סורי  



 _ _ _ __  הרי זוהי ה

 פתרון: 

 

 

צופית  


