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למורי המדע והטכנולוגיה
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חצר בית הספר כסביבת לימוד חוץ-כיתתית
אילו ציפורים...
כיתה ב
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אגף מדעים

פרופ' רפי נחמיאס

אוניברסיטת תל-אביב
מנהלת תחום מדעים ומפמ"ר מדע

גב' שושי כהן

וטכנולוגיה ,משרד החינוך
מנהלת מרכז המורים הארצי למדע

ד"ר מירי דרסלר

וטכנולוגיה לבית הספר היסודי
עריכה פדגוגית

ד"ר מירי דרסלר

צוות פיתוח

מר גיא גרובס
גב' שנית מזור
גב' הדס כץ שדה-חן

קראו והעירו

ד"ר רוחמה ארנברג
גב' ליאורה סלע
גב' שרה גולן

הוצאה לאור

מרכז המורים הארצי למדע ולטכנולוגיה
לבית הספר היסודי ,אוניברסיטת תל-אביב
ת.ד ,39040 :מיקוד61390 :
טלפון03-6409663 :
דוא"לLamda@post.tau.il :
אתר ברשתwww.matar.tau.ac.i :
שנה"ל :תשע"ה2015 ,
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מבוא לדגם ההוראה
דגם ההוראה "חצר בית הספר כסביבת לימוד חוץ-כיתתית  -אילו ציפורים "...בסדרה
סביבת הלימוד החוץ-כיתתית מאיר את הפוטנציאל של חצר בית הספר כסביבת לימוד לחקר
ציפורים .עולם היצורים החיים הסמוי והגלוי שבחצר בית הספר מספק אפשרויות רבות
להבניית עקרונות ביולוגיים ואקולוגיים ומיומנויות חקר מדעי בסביבת למידה אותנטית "מתחת
לאף" הקרובה לעולמם של הלומדים.
בדגם הוראה זה בחרנו להתמקד במיומנות החקר תצפית בציפורים בחצר בית הספר .יש
להניח שכל תלמיד/ה פגש/ה בציפורים והאזין/ה לציוצן כמעט בכל סביבה .יחד עם זאת נשאלת
השאלה :עד כמה יש לתלמידים נטייה והרגל להתבונן בציפורים ובמאפיינים הדומים והשונים
שלהן? באופן כללי ניתן לשאול :באיזו מידה יש לתלמידים נטיות והרגלים להתבונן בסביבה,
להתפעל מתופעות שמתרחשות בה ולרצות להכירה .נטיות והרגלים כאלה אפשר לפתח
באמצעות מפגשים ישירים עם תופעות בסביבה במסגרת למידה בסביבת הלימוד החוץ
כיתתית.
שימו לב :אפשר לבצע את הפעילויות גם בסביבה הקרובה לבית הספר (שכונה ,גן ציבורי,
חורשה) אך רק בליווי מבוגרים תוך הקפדה על כל כללי הבטיחות הנדרשים בעת
יציאה מחוץ למתחם בית הספר.
דגם ההוראה מזמן חקר באמצעות תצפית להבניית מושגי יסוד בהקשר למחלקת העופות:
מאפייני חיים ודמיון ושוני בין מיני העופות.
הכלים הקוריקולריים והפדגוגיים המוצגים בדגם הינם גנריים וברי העברה לנושאי לימוד אחרים
שניתן ללמדם בסביבה הקרובה של בית הספר.
בדגם ההוראה שני חלקים:
חלק ראשון :מבוא כללי
חלק זה מפרט את ההקשר התוכני לתכנית הלימודים .מוצגים תחומי התוכן וציוני הדרך ,הידע
המוקדם ,מטרות ייעודיות ,מטרות אופרטיביות (ביצועי הבנה) וכן מיומנויות וערכים.
חלק שני :תהליכי הוראה-למידה-הערכה
בחלק זה מוצג המבנה של דגם ההוראה ומפורטים בו הפרקים ומבנה הפעילויות על פי המודל
ללמידה בסביבת הלימוד החוץ כיתתית (אוריון .1)2003 ,חלק זה כולל המלצות דידקטיות ודפי
פעילות לשיעור המקדים" :רגע לפני  -מתכוננים לסיור בחצר בית הספר (בכיתה); לשיעורים
שמתקיימים בסביבת הלימוד החוץ כיתתיות " -לחצר בית הספר יצאנו – חוקרים ציפורים"
ולשיעור המסכם" :רגע אחרי – מסכמים ומציגים מידע" (בכיתה).

 1להרחבה ראו :מאמר של פרופ' ניר אוריון ,סביבת הלימוד החוץ כיתתית -למה ואיך?
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חלק ראשון :מבוא כללי
הנושא הלימודי
דגם ההוראה "חצר בית הספר כסביבת לימוד חוץ-כיתתית  -אילו ציפורים "...עוסק בחקר
מאפייני ציפורים באמצעות סדרה של פעילויות המזמנות תצפית ומעקב אחר ציפורים בחצר
בית הספר.
דגם ההוראה מיועד לתלמידי כיתה ב.
היקף השעות הנדרש לביצוע הפעילויות הוא  10שעות

הקשר לתכנית

הלימודים2

כיתה ב
תחום תוכן :מדעי החיים – ביולוגיה
-

נושא מרכזי  :1מערכות ותהליכים ביצורים חיים.
נושא משנה (א) :מאפייני החיים ,צרכים לקיום יצורים.
ציוני דרך :דרכים באמצעותן בעלי החיים משיגים צרכים החיוניים לקיומם.

-

נושא מרכזי  :2מערכות אקולוגיות
נושא משנה (ב) :המגוון בטבע
רעיונות והדגשים :מגוון היצורים בטבע משקף את השוני בצורה ,במבנה ובאורח חיים.
ציוני דרך :המגוון בטבע – בעלי חיים.
השוני באורחות חיים של בעלי החיים.

ידע מוקדם
-

מאפייני חיים (תנועה ,הזנה).

-

צורכי קיום חיוניים של יצורים חיים.

-

דרכים שבאמצעותן בעלי החיים משיגים צרכים החיוניים לקיומם.

 2מתוך מסמך טיוטת "תכנית הלימודים המעודכנת" ,כיתה ב.
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מטרות ייעודיות
-

התלמידים יזהו את מאפייני החיים בציפורים בסביבה (הזנה ,תנועה).

-

התלמידים יכירו מאפיינים דומים ושונים במבנה גופן ובאורחות חייהן של הציפורים.

מטרות אופרטיביות

(ביצועי הבנה)

-

התלמידים יאספו מידע על ציפורים באמצעות תצפית.

-

התלמידים יאפיינו את הציפורים על פי מאפיינים של מבנה גוף ותנועה.

-

התלמידים יארגנו ויציגו מידע בכרטיסי מידע ובאלבום ציפורים כיתתי.

-

התלמידים יזהו ציפורים על פי מאפייניהן וישוו ביניהן.

-

התלמידים יסיקו מסקנות אודות הדמיון והשוני בין ציפורים.

מיומנויות וערכים
תהליכי חשיבה ומיומנויות חשיבה
-

איסוף נתונים בעזרת תצפית ועיבודם.

-

השוואה והסקת מסקנות (הכללה).

-

הצגת נתונים בטבלה ,בכרטיסי מידע ובאלבום כיתתי.

-

בניית מתקן האכלה.

ערכים
-

יחס חיובי לבעלי חיים.

-

פליאה מהטבע.

-

סדר וארגון.
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נספחים
-

נספח  :1יומן ציפורים לתלמיד/ה
יומן ציפורים נועד לתיעוד המידע שייאסף בתצפיות ולסיכום התובנות.
מומלץ לבקש מהתלמידים להכין קלסר מתאים בו יתייקו את תוצרי הפעילויות.
ביומן חמש פעילויות:
-

פעילות  :1מה אנחנו רוצים לדעת על ציפורים? (בכיתה)

-

פעילות  :2מבנה הגוף של ציפורים .א .מזהים את אברי הגוף של הציפור (בכיתה); ב.
עורכים תצפית על מבנה הגוף של ציפורים (בחצר); ג .מסכמים ומשווים :מבנה הגוף
של הציפורים (בכיתה).

-

פעילות  :3גם ציפורים נעות א .ציפורים בתנועה (ביכתה); ב .עורכים תצפית על
התנועה של ציפורים (בחצר); ג .מסכמים ומשווים :התנועה של הציפורים (בכיתה).

-

פעילות  :4בונים מתקני האכלה לציפורים .א .בונים מתקני האכלה לציפורים
(בכיתה); ב .עורכים תצפית במתקני ההאכלה שבנינו (בחצר); ג .מסכמים
ומשווים :מה ציפורים אוכלות? (בכיתה).

-

פעילות  : 5מאפיינים ומציגים מידע באלבום ציפורים כיתתי  -ציפורים בסביבה
הקרובה א :מכינים כרטיסי מידע לציפורים; ב .מכינים אלבום ציפורים כיתתי.

-

נספח  :2תמונות של ציפורים נפוצות בסביבה
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חלק שני :תהליכי ההוראה-הלמידה-הערכה
בחלק זה מוצגות המלצות דידקטיות ליישום שלושת מרכיבי המודל של למידה בסביבת הלימוד
החוץ כיתתית – חצר בית הספר .תהליכי ההוראה-למידה והערכה כוללים שלושה פרקים (ראו
תרשים בהמשך):
פרק ראשון (בכיתה)" :רגע לפני  -מתכוננים לסיור בחצר בית הספר"
הפרק מציג פעילויות פתיחה שמטרתן לטפל במושגי יסוד ,ליצור הנעה ללמידה ולהתארגן
לקרא היציאה לחצר.
פרק שני (בחצר בית הספר)" :לחצר בית הספר יצאנו – חוקרים ציפורים"
הפרק מציג שלוש פעילויות חקר על ציפורים בסביבה הקרובה .בכל פעילות שלושה חלקים:
הכנה לפעילות (בכיתה) ,תצפית (בחצר בית הספר) וסיכום הפעילות (בכיתה).
פרק שלישי (בכיתה)" :רגע אחרי – מסכמים ומציגים מידע"
הפרק מציג פעילויות לסיכום אינטגרטיבי של פעילויות חקר הציפורים שבוצעו בפרק השני.

מבנה דגם ההוראה
פרק ראשון :רגע לפני -

פעילויות פתיחה (בכיתה)

מתכוננים לסיור בחצר בית

פעילות  :1מה אנו רוצים לדעת על ציפורים?

הספר
פעילות  :2מבנה הגוף של

פעילות  :3גם ציפורים

פעילות  :4מתקני

הציפורים

נעות

האכלה לציפורים

מזהים את אברי הגוף של

ציפורים בתנועה

בונים מתקני האכלה

הציפור (בכיתה)

(בכיתה)

לציפורים (בכיתה)

פרק שני :לחצר בית הספר

עורכים תצפית על מבנה

עורכים תצפית על

עורכים תצפית במתקני

יצאנו  -חוקרים ציפורים

הגוף של ציפורים (בחצר)

התנועה של ציפורים

ההאכלה שבנינו (בחצר)

(בחצר)
מסכמים ומשווים :מבנה

מסכמים ומשווים:

מסכמים ומשווים :מה

הגוף של הציפורים (בכיתה)

התנועה של הציפורים

ציפורים אוכלות?

(בכיתה)
פרק שלישי :רגע אחרי -
מסכמים ומציגים מידע

פעילות ( 5בכיתה)
אלבום :ציפורים בסביבה הקרובה

7

אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך
מדעי וטכנולוגי

משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת
מדע וטכנולוגיה

מרכז מורים ארצי
למורי המדע והטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים

מל"מ
המרכז הישראלי
לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט

פרק ראשון :רגע לפני  -מתכוננים לפעילות החוץ כיתתית (בכיתה)
את ההכנה לפעילות החוץ כיתתית יש לערוך בכיתה והיא כוללת היערכות ארגונית ולימודית
להקטנת שלושת מרכיבי מרחב הזרות :זרות קוגניטיבית ,זרות גיאוגרפית וזרות פסיכולוגית
(ראו בפרק המבוא לסדרה).

היערכות לימודית
זרות קוגניטיבית
זרות זו מתייחסת למידת ההיכרות של הלומדים עם מיומנויות ומושגי יסוד הדרושים לביצוע
המטלות הלימודיות בסביבת הלימוד החוץ כיתתית .ביחידת הוראה זו מוצעת פעילות הכנה
לקראת היציאה לפעילות בחצר בית הספר (ראו להלן פעילות .)1
מטרת הפעילות לאפשר לתלמידים לרכוש תשתית ידע בסיסית שתאפשר להם לתפקד היטב
בדרישות המשימה .הכנה כזו עתידה לפוגג את הזרות הקוגניטיבית.
פעילות  :1מה אנו רוצים לדעת על ציפורים?
מטרות:
 התלמידים ינסחו שאלות על ציפורים. התלמידים יציעו דרכים לקבלת תשובות.ציוד:
 יומן הציפורים :פעילות  :1מה אנחנו רוצים לדעת על ציפורים?מהלך הפעילות:
כל אחד מאתנו פגש במהלך חייו ציפורים .אך לתלמידים ידע שונה אודות הציפורים בהתאם
לרמות החשיפה אליהן .בפעילות זו מזמינים את התלמידים לשאול שאלות אודות ציפורים
במטרה לחשוף ידע קודם וכדי לתאם ציפיות באשר לשאלות עליהן ניתן לענות באמצעים
השונים.
 מציגים לתלמידים תמונות ציפורים (ראו נספח  .)2מומלץ גם להקרין סרטונים. מבקשים מהתלמידים לנסח חמש שאלות על ציפורים בעזרת מילות שאלה. מרכזים על הלוח את השאלות ומבקשים אותם למיין אותן לקבוצות לפי נושאים (לדוגמה:מבנה גוף ,התנהגות ,התאמה לסביבה ועוד).
 שואלים :באילו דרכים לדעתכם אפשר להשיב על השאלות? יש לקבל כל הצעה שלהתלמידים ובלבד שתהייה הגיונית.
 בהמשך ,מציגים להם את מיומנות התצפית כאחד מכלי החקר שבאמצעותם אפשר לתתתשובות לחלק מהשאלות .מבהירים לתלמידים שבתצפית מתבוננים בתופעה ומתארים
אותה (מה רואים?) .במידת הצורך מדגימים תצפית פשוטה על עצמים בכיתה.
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רקע למורה
תצפית :באמצעות תצפית עורכים התבוננות אובייקטיבית ללא התערבות או השפעה של
הצופה .תוצרי הצפייה הם תיאור מדויק ללא פרשנות על מושא התצפית .התצפית מעודדת
התבוננות חקרנית על תופעות טבעיות ומלאכותיות בסביבה ומשלבת שימוש במיומנויות
חשיבה מסדר גבוה.
זרות גיאוגרפית
זרות זו מתייחסת למידת ההיכרות של הלומדים עם סביבת הלימוד החוץ כיתתית שבה
תתקיים הלמידה ,דהיינו ,מקום הפעילות והדרך אליה .חשוב להגדיר (וגם לסמן) לתלמידים
את האזורים בחצר בית שבהם תתקיים הפעילות ,את מסגרת הזמן לביצוע הפעילות וכן להציג
כללי בטיחות.
זרות פסיכולוגית
זרות זו מתייחסת לפער שבין ציפיות הלומדים לבין מה שנדרש מהם בפעילויות החוץ כיתתיות.
להקטנת הזרות הפסיכולוגית מוצע לבצע את הפעולות הבאות:
-

מסבירים לתלמידים את מהלך הפעילות  -ביצוע פעילות חקר בנושא ציפורים :יציאה לחצר
והכנת כרטיסי מידע וחזרה לכיתה לפעילות מסכמת.

-

מסבירים לתלמידים כיצד מבצעים תצפית בחצר:
 נעים בשקט כדי לא להבריח את הציפורים.
 עורכים תצפית לא מתערבת :צופים בציפורים מבלי להתערב בנעשה ולהפריע
לציפורים.
 במידת הצורך צופים על הציפורים בעזרת משקפת.
 מומלץ לצלם את הציפורים.
 מתעדים את ממצאי התצפית באופן תיאורי ולא שיפוטי (לדוגמה :ציפור חומה ולא
ציפור יפה).

-

מציגים לתלמידים את הציוד הנדרש בעת היציאה לפעילות בחצר בית הספר:
 ציוד אישי :כובע ,מים ,מצע קשיח ,כלי כתיבה ,מצלמה ,משקפת.
 ציוד כיתתי :חומרי למידה :יומן ציפורים (נספח .)1

-

מבהירים את כללי ההתנהגות בעת שעורכים פעילות בחצר:
 מבצעים את הפעילות אך ורק באזורים שהוגדרו לכך על ידי המורה.
 שומרים על סביבת החצר נקייה.
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פרק שני :לחצר בית הספר יצאנו – חוקרים ציפורים
הלימוד של פרק זה מתבצע בכיתה ובחצר בית הספר באמצעות פעילויות של חקר ציפורים.
התלמידים מתנסים בפעילויות הבאות:
פעילות  :2מבנה הגוף של הציפורים :בפעילות זו התלמידים מכירים את איברי הציפור
(בכיתה) ,יוצאים לחצר לתצפית לזיהוי ציפורים ומתארים את מבנה גוף הציפור בכרטיס מידע
ומשתפים עמיתים בממצאים בעבודה קבוצתית בכיתה.
פעילות  :3גם ציפורים נעות :בפעילות זו התלמידים מכירים דרכי תנועה בציפורים (בכיתה),
יוצאים לחצר לתצפית לזיהוי אופני תנועה של ציפורים ,מתארים את אופני התנועה בכרטיס
מידע ומשתפים עמיתים בממצאים בעבודה קבוצתית בכיתה.
פעילות  :4בונים מתקני האכלה :בפעילות זו התלמידים בונים מתקני האכלה לציפורים
(בכיתה) ,יוצאים לחצר לתצפית על מתקני האכלה ומשתפים עמיתים בממצאים בעבודה
קבוצתית בכיתה.
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פעילות  :2מאפיינים את מבנה הגוף של הציפורים
מטרות:
-

התלמידים יזהו איברי גוף ייחודיים לציפורים.

-

התלמידים יתארו את מבנה הגוף של הציפור בכרטיס מידע.

-

התלמידים יציגו את המידע שנאסף בתצפית בטבלה קבוצתית.

-

התלמידים ישוו בין הציפורים ויסיקו מסקנה אודות הדומה והשונה בין מיני הציפורים
(הכללה).

ציוד:
-

יומן הציפורים :פעילות  - 2מאפיינים את מבנה הגוף של הציפורים

-

משקפת ,כלי כתיבה ,כרטיס מידע

הכנה לפעילות (בכיתה):
לפני היציאה החוצה חשוב לברר את התפיסות הקודמות של התלמידים אודות זיהוי בעלי חיים
השייכים למחלקת העופות .להלן דוגמאות לפעילויות:
-

שואלים :האם כל מי שיש לו כנפיים הוא ציפור (זבובים ,שפיריות ,פרפרים)? ,התלמידים
מתבקשים להסביר את תשובתם( .יומן ציפורים פעילות  .)2מקשיבים לתשובות מבלי
להיות שיפוטיים ואומרים כי כדי לענות על השאלה נלמד מהם המאפיינים הייחודיים של
הציפורים.

-

מבקשים מהתלמידים להתבונן בתמונת הירגזי (סעיף  )2ולציין אילו איברים מתוך רשימת
איברים יש לירגזי .מבקשים מהתלמידים להקיף בדף הפעילות סימנים מיוחדים שיש
לירגזי .שואלים :לאילו בעלי חיים נוספים מעופפים יש מבנה גוף דומה לזה של הירגזי?
(למי יש נוצות? מקור? שתי רגלים להליכה? שתי כנפים לתעופה?).

-

להפגנת ביצוע הבנה מבקשים מהתלמידים להתבונן באיור כללי של ציפור ולמתוח קו בין
שמות איברי הציפור למיקומם באיור ,ולצבוע את איור הציפור בהתאם להנחיות בפעילות,
כל איבר בצבע אחר.

-

חוזרים לשאלה ששאל אוריה" :האם כל מי שיש לו כנפיים הוא ציפור" ומסכמים :יש בעלי
חיים שיש להם כנפיים אבל אין להם את המאפיינים הייחודיים של הציפורים – נוצות ומקור
ולכן אינם ציפורים .מכאן שכנפיים הם מאפיין של ציפורים ,אך לא המאפיין היחידי .לכן אי
אפשר על סמך מאפיין זה בלבד להסיק שבעל החיים הוא ציפור.
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מהלך הפעילות (בחצר בית הספר):
-

מנחים את התלמידים לבצע תצפית על ציפור אחת (כל תלמיד/ה מבצע/ת תצפית על ציפור
אחרת ככל שניתן) בחצר בית הספר .מזכירים לתלמידים שבתצפית כותבים את מה
שרואים ולא את מה שחושבים( .לדוגמה לציפור צבע חום ולא הציפור יפה).

-

מנחים את התלמידים להתמקד בתצפית במבנה הגוף בהתאם למאפיינים שרשומים
בכרטיס המידע.

-

מנחים את מהתלמידים לתעד את הממצאים בכרטיס המידע – מבנה גוף הציפור (יומן
ציפורים ,פעילות  ,2חלק ב :עורכים תצפית על מבנה הגוף של ציפורים).

-

מבקשים מהתלמידים לציין אילו סימנים עזרו להם לזהות את הציפור בה צפו.

סיכום הפעילות (בכיתה):
-

מארגנים את התלמידים בקבוצות .מבקשים מהתלמידים לתאר לעמיתים בקבוצה את
המראה והמבנה של הציפור שחקרו .בהמשך מגישים לקבוצה טבלה קבוצתית לארגון
המידע שנאסף בתצפית במטרה ליצור הכללות על המאפיינים של מבנה הגוף של
הציפורים .מסבירים את מטרת הטבלה ,את המבנה שלה ואיך מעבירים לתוכה את
המידע שאורגן בכרטיסי המידע – מבנה גוף הציפור (ראו יומן ציפורים ,פעילות  ,2חלק
ג :מסכמים ומשווים  -מבנה הגוף של הציפורים).

-

לאחר השלמת המידע בטבלה עוברים לתהליכי הכללה למציאת הדומה בין כל הציפורים.
עוברים באופן שיטתי על כל המאפיינים של כל הציפורים ומסמנים את המאפיינים
המשותפים לכל הציפורים בצבע דומה .פעולה זו תסייע לתלמידים לבצע את ההכללה
המבוקשת :במה דומות הציפורים השונות (מאפיינים של מחלקת העופות) ובמה הן שונות
זו מזו (מאפיינים של כל מין).

12

משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת
מדע וטכנולוגיה

אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך
מדעי וטכנולוגי

מרכז מורים ארצי
למורי המדע והטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים

מל"מ
המרכז הישראלי
לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט

פעילות  :3גם ציפורים נעות
מטרות:
-

התלמידים יתארו אופני תנועה של ציפורים.

-

התלמידים יציינו את איברי התנועה של הציפורים.

-

התלמידים יסבירו את החשיבות שיש לקיומה של תנועה לציפורים.

-

התלמידים יתארו את אופן התנועה של הציפור בכרטיס מידע.

-

התלמידים יציגו את המידע שנאסף בתצפית בטבלה קבוצתית.

-

התלמידים ישוו בין ציפורים ויסיקו מסקנה אודות הדומה והשונה באופן התנועה של
מיני ציפורים (הכללה).

ציוד:
-

יומן הציפורים :פעילות  - 3גם ציפורים נעות.

-

משקפת ,כלי כתיבה ,כרטיס מידע.

הכנה לפעילות (בכיתה):
בפעילות התלמידים נחשפים לדרכי התנועה השונות של הציפורים כאמצעי להשגת מזון,
תקשורת ,והתגוננות.
-

מבקשים מהתלמידים לקרוא את השיר "לו הייתי ציפור" (יומן ציפורים ,פעילות  ,3חלק א)
ולזהות על איזה סוג תנועה מסופר בשיר.

-

מומלץ להפעיל את התלמידים במשחקי תנועה כגון :הליכה ,ניתור ,ריצה ,תעופת דאייה,
תעופה עם תנועת כנפיים ועוד ולתרגל דרך המשחק את המושגים הקשורים באופני תנועה.

-

מבקשים מהתלמידים לתאר (אפשר בתנועה) את דרכי התנועה של ציפורים שהם מכירים.

-

עורכים דיון בכיתה אודות חשיבות התנועה לבעלי חיים (השגת מזון ,הגנה ,דאגה לצאצאים
ועוד).

-

לתרגול מבקשים מהתלמידים להתבונן בתמונה של הדרור לזהות את איברי התנועה שלו
ולציין אותם במקום המתאים.

13

אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך
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מהלך הפעילות (בחצר בית הספר):
-

מנחים את התלמידים לבצע תצפית על אופני התנועה של ציפור אחת (כל תלמיד מתמקד
בציפור אחרת ככל שניתן) בחצר בית הספר .מזכירים לתלמידים שבתצפית כותבים את
מה שרואים ולא את מה חושבים.

-

מנחים את התלמידים לתעד את הממצאים בכרטיס המידע  -התנועה של הציפור (יומן
ציפורים פעילות 3 ,חלק ב – עורכים תצפית על התנועה של ציפורים).

-

בסיום התצפית ,מבקשים מהתלמידים לנסות לנוע כמו הציפור שעליה ערכו תצפית ולתאר
את החוויה (קשה? קל?).

סיכום הפעילות (בכיתה):
-

מארגנים את התלמידים בקבוצות .מבקשים מהתלמידים לתאר לעמיתים בקבוצה באיזו
סביבה נעו הציפורים ואת אופן התנועה .בהמשך מגישים לקבוצה טבלה קבוצתית לארגון
המידע שנאסף בתצפית במטרה ליצור הכללה על דרכי התנועה של הציפורים .מסבירים
לתלמידים את המטרה והמבנה של הטבלה ואיך מעבירים לתוכה את המידע שאורגן
בכרטיס המידע – התנועה של הציפור (ראו יומן ציפורים ,פעילות  3חלק ג :מסכמים
ומשווים  -התנועה של הציפורים)

-

לאחר השלמת המידע בטבלה עוברים לתהליכי הכללה למציאת הדומה בתנועת הציפורים.
עוברים באופן שיטתי על המידע שמופיע בטבלה ומסמנים את המאפיינים המשותפים
לתנועת הציפורים בצבע דומה .פעולה זו תסייע לתלמידים לבצע את ההכללה המבוקשת:
מה משותף לתנועה של כל הציפורים (תנועה – תעופה באוויר והליכה על הקרקע) ובמה
הן שונות זו מזו (אופן התעופה ,ואופן ההליכה על הקרקע). .
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פעילות  :4בונים מתקני האכלה לציפורים
מטרות:
-

התלמידים ישערו מהו מזונן של הציפורים.

-

התלמידים יבנו מתקן האכלה לציפורים על פי הוראות במתכון.

ציוד וחומרים:
-

יומן הציפורים :פעילות  :4בונים מתקני האכלה לציפורים.

-

מצרכים על פי מתכון לארוחת ציפורים בפעילות .4

-

כלי כתיבה ,טבלת איסוף נתונים.

הכנה לפעילות (בכיתה):
פותחים את המפגש בשיח על הצורך החיוני הבסיסי מזון .מדוע יצורים חיים זקוקים למזון
(הודות למזון אפשר לבצע פעולות ,לגדול ולהתפתח) .ללא מזון אין קיום לגוף.
-

מבקשים מהתלמידים לתאר מניסיון או ידע האישי מה אוכלות ציפורים.

-

מכיוון שבתנאי בית הספר לא תמיד מזדמן לראות ציפורים אוכלות ,מוצע "להזמין" את
הציפורים לארוחה במתקן האכלה .מכינים עם התלמידים מתקן האכלה לציפורים על פי
ההוראות שמופיעות במתכון שמוצג בפעילות  4ביומן הציפורים .המתכון מתאים לציפורים
שניזונות מזרעים ,אך הוא עתיד למשוך אליו גם ציפורים הניזונות מחרקים .מריחת הבצק
בדבש תמשוך חרקים שיאכלו על ידי ציפורים .לפני הכנת המתקן חשוב לבקש מהתלמידים
לבצע תצפית על תערובת הזרעים ולנסות לזהות אותם.

-

תולים את מתקני ההאכלה על ענפי עצים בעזרת מבוגר/ת .אין לאפשר לתלמידים לטפס
על העצים.

מהלך הפעילות (בחצר בית הספר):
את הפעילות הזו מקיימים כשבוע לאחר תליית מתקני ההאכלה .בפעילות עורכים תצפית על
מתקני ההאכלה במטרה לבדוק האם ציפורים אכן אכלו מהמתקן ,ואילו סוגי זרעים נאכלו על
ידי הציפורים.
-

מורידים את מתקני ההאכלה מהעץ בעזרת מבוגר/ת .אין לאפשר לתלמידים לטפס על
העצים.

-

מבקשים מהתלמידים לבדוק אילו סוגי זרעים נאכלו על ידי ציפורים ואת כמות הזרעים
שחסרה במתקן (מעט מאוד ,מעט ,הרבה ,הרבה מאוד).

-

מבקשים מהתלמידים לאתר על הקרקע עדויות לאכילה של הציפורים כגון זרעים או פירורי
בצק.
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סיכום הפעילות (בכיתה)
-

מבקשים מהתלמידים להסיק בהתאם לממצאים מהו סוג הזרעים שנאכלו בכמות הגדולה
ביותר.

-

מבקשים מהתלמידים לשער אילו ציפורים אכלו מן הזרעים וכיצד ניתן להסיק מכך אילו
ציפורים נמצאות בסביבת בית הספר (כהכנה לפעילות הבאה של זיהוי ציפורים בסביבת
בית הספר) .מבקשים מהתלמידים להיזכר אילו ציפורים פגשו בחצר בית הספר בפעילויות
קודמות ולשער מי מהן אכלה מהזרעים.

פרק שלישי :רגע אחרי – מסכמים ומציגים מידע (בכיתה)
בפרק זה התלמידים מאפיינים ציפורים בסביבה הקרובה באמצעות תמונות וקטעי מידע
ומציגים את המידע אודות הציפורים באלבום כיתתי משותף .בסיום הפרק עורכים שיח
מטה קוגניטיבי.
פעילות  :5מאפיינים ומציגים מידע באלבום ציפורים כיתתי  -ציפורים בסביבה הקרובה
מטרות:
-

התלמידים יתארו מאפיינים שבעזרתם ניתן לזהות ציפורים ממינים שונים.

-

התלמידים יציגו מידע אודות ציפורים ממינים שונים בכרטיסי מידע.

-

התלמידים יארגנו את כרטיסי המידע באלבום ציפורים כיתתי.

ציוד:
-

יומן הציפורים :פעילות  :5באלבום  -ציפורים בסביבה הקרובה.

-

נספח  :2תמונות של ציפורים נפוצות בסביבה.
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מהלך הפעילות:
בפעילות זו התלמידים מכינים אלבום ציפורים כיתתי.
-

מציגים לתלמידים תמונות של ציפורים נפוצות בסביבה (ראו דוגמה בנספח .)2
מבקשים מהם לנסות לזהות את שמות הציפורים על פי מאפייניהן.

-

שואלים :כיצד נוכל לעזור למי שאינו מכיר ציפורים לזהות אותן בשמם? (הרעיון הוא
להוביל את התלמידים לצורך להכין כרטיסי מידע לציפורים).

-

מחלקים את התלמידים לזוגות/לשלשות .מבקשים מכל זוג/שלשה להכין כרטיס מידע
לציפור אחת שיבחרו מתוך מאגר התמונות .במידת הצורך יש לספק להם קטעי מידע
קצרים על הציפורים.

-

את כרטיסי המידע מאגדים לאלבום ציפורים כיתתי.

שיח מטה-קוגניטיבי:
מטרות:
-

התלמידים יהיו מודעים לידע שהבנו אודות מאפייני הציפורים ולמיומנויות שהפעילו.

-

התלמידים יעריכו את תרומת הפעילויות בכיתה ובחצר והעבודה הקבוצתית להבניית
ידע אודות הציפורים.

במטרה להביא את הלומדים למודעות אודות תהליכי הלמידה שחוו בפעילויות הכיתתיות
והחוץ-כיתתיות מוצע לשאול שאלות המתייחסות לידע שנבנה ,למיומנויות שהופעלו ולתהליך
הלמידה.
להלן דוגמאות לשאלות:
על הידע:
-

אילו מאפייני חיים מצאתם שיש לציפורים?

-

האם כל הציפורים זהות במבנה הגוף שלהם?

-

אילו מאפיינים משותפים במבנה הגוף יש לכל הציפורים?

-

במה שונות הציפורים במבנה הגוף זו מזו?

-

באלו דרכים נעות הציפורים?

-

האם כל הציפורים נעות באותו האופן? הסבירו.

-

אילו מינים שונים של ציפורים זיהיתם בחצר בית הספר?

-

אילו תכונות עזרו לכם להבדיל בין מיני הציפורים?
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על המיומנויות:
-

אילו מיומנויות הפעלתם בחצר בית הספר? כיצד הן סייעו להבניית הידע על מאפייני
הציפורים?

-

אילו מיומנויות הפעלתם בכתה? כיצד הן סייעו להבניית הידע על מאפייני הציפורים?

על הפעילויות:
-

תארו מה עשיתם בפעילות בחצר בית הספר.

-

כיצד סייעה לכם הפעילות בחצר להכיר מאפיינים של ציפורים?

-

באילו דרכים ארגנתם את המידע שאספתם על הציפורים?

-

האם שילוב של פעילויות לימודיות בכתה ובחצר סייע לכם להכיר טוב יותר את מאפייני
הציפורים? נמקו את תשובתכם.

רפלקציה כללית:
-

איזה חלק בפעילות אהבתם ביותר?

-

האם אהבתם את העבודה בקבוצה? נמק/י.

-

האם היו לכם קשיים? כיצד התגברתם עליהם?
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נִסְ פָּ ח  :1יֹומַ ן צ ִ
ִפֹורים

יֹומן ִצ ִ
ַ
פֹורים
שֵׁ ם הַ תַ לְ מִ יד/ה______________________ :
הַ כִתָּ ה_______:
שֵׁ ם בֵׁית סֵׁ פֶ ר_______________________ :

1

מל"מ
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לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט
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פְ עִ ילּות  :1מָּ ה ָאנּו רֹוצִים לָּ ַדעַ ת עַ ל צ ִ
ִפֹורים?
"עַ ל ר ֹאׁש הַ בְּרֹוׁש ׁשבחָ צֵר
שִׂ מְּ חָ ה ו ַהֲ מֻ לָה,
ׁשָ ם כָל הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים בָעִׂ יר
הֵ קִׂ ימּו מַ קְּ הֵ לָה"
(מִׂ ּתֹוְך מַ קְּ הֵ לָה עַ לִׂיזָה  /לֵָאה נָאֹור)

שֹואֲ לִ ים שְ אֵׁ לֹות
אִׂ לּו ּפְּ גַׁשְּ ּתם צ ִׂ
ִּׂפֹורים בחָ צֵר,
ָ
אֹותן?
אֵ ילּו ׁשְּ אֵ לֹות הֱ י ִׂיתם ׁשֹואֲ לִׂים
 .1נַסְּ חּו חָ מֵ ׁש ׁשְּ אֵ לֹות עַ ל צ ִׂ
ִּׂפֹורים:
א .מָ תַ י _________________________________________________?
ב .אֵ יְך__________________________________________________?
ג .כַמָ ה _________________________________________________?
ד .הַ אִׂ ם _________________________________________________?
ה .הֵ יכָן _________________________________________________?

 .2כֵיצַד ּתּוכְּלּו לְּקַ בֵל ּתְּ ׁשּובֹות לַשְּ אֵ לֹות?
הַ קִ יפּו:
א .נַעֲ רְֹך ּתַ צְּּפִׂ ית
ב .נִׂתְּ בֹונֵן בִׂתְּ מּונֹות
ג .נ ְִּׂראה סִׂ ְּרטֹונִׂים
ד .נִׂקְּ ָרא מֵ ידָ ע
הַ .אחֵ ר________________ :
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בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך
מדעי וטכנולוגי

משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת
מדע וטכנולוגיה

מרכז מורים ארצי
למורי המדע והטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים

פְ עִ ילּות  :2מִ ְבנֵׁה הַ ּגּוף שֶ ל הַ צ ִ
ִפֹורים
חֵׁ לֶ ק א :מְ זַהִ ים אֶ ת אֶ ב ְֵׁרי הַ ּגּוף שֶ ל הַ צִפֹור
אַ יָה ו ִׂ
ְּאּוריָה ָראּו בחָ צֵר בַעֲ לֵי חַ יִׂים מְּ עֹופְּ פִׂ ים.
ִׂ
אּוריָה ׁשָ ַאל:
הַ אִׂ ם כָל מִׂ י ׁשעָ ף הּוא צִּׂפֹור?

חֹושְ ִבים וְכֹותְ ִבים
 .1הַ קִ יפּו :כָל מִׂ י ׁשעָ ף הּוא צִּׂפֹור כֵׁן ֹ /לא
 .2נַמְּ קּו את הַ ּתְּ ׁשּובָה:
____________________________________________________
____________________________________________________
 .3הִׂ תְּ בֹונְּנּו בִׂתְּ מּונֹות הַ י ְַּר ָגזִׂי (סּוג ׁשל צִּׂפֹור).

א .אֵ ילּו אֵ יב ִָׂרים י ֵׁש ַלי ְַּר ָגזִׂי? הַ קִ יפּו.
ר ֹאׁש

קַ ְּרנַי ִׂם

י ָדַ י ִׂם

ְּכנָפַ י ִׂם

עֵ ינַי ִׂם

סְּ נַּפִׂ ִׂ
ירים

ָזנָב

ַר ְּג ַלי ִׂם

ב .מָ ה עֹוד י ֵׁש ַלי ְַּר ָגזִׂי? הַ ִקיפּו.
נֹוצֹות

מַ ּקֹור

שֵ עָ ר
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מל"מ
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למורי המדע והטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים
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 .4מִׂ תְּ חּו קַ ו בֵין ׁשְּ מֹות חלְּקֵ י הַ צִּׂפֹור לַמָ קֹום הַ מַ תְּ אִׂ ים ַבצִׂיּור:

ר ֹאש

ַמקֹור

ַצּוָּאר

ַּגב

בֶטֶ ן

ֵׁעי ַניִם

ַרג ְַליִם

ְכנ ַָּפיִם

ָּזנָּב

אֶ ְצבָּעֹות

ִׂצבְּעּו את הַ צִּׂפֹור ִׂב ְּצבָעִׂ ים:
אְּ .בכָח ֹל את הַ ָּזנָּב ׁשל הַ צִּׂפֹור.
בְּ .בכָת ֹם את ַרגְלֵׁ י הַ צִּׂפֹור ו ְּא ְּצבְּעֹותיהָ .
ג .בְָּאפ ֹר את הַ בֶטֶ ן וְהֶ חָּ זֶה ׁשל הַ צִּׂפֹור.
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עֹורכִים תַ צְפִ ית עַ ל מִ ְבנֵׁה הַ ּגּוף שֶ ל צִפ ִ
ֹורים
חֵׁ לֶ ק בְ :
בֹודה אִ ישִ ית
עֲ ָּ
צִּיּוד :מִׂ ׁשְּ קפתְּ ,כלֵי כְּתִׂ יבָה ,כ ְַּרטִׂ יס מֵ ידָ ע
יֹוצְּאִׂ ים לַחֲ צַר בֵית הַ סֵ פר,
ׁשְּ ׁשְּ ׁשְּ  ...הֹו ְּלכִׂים בְּׁשקט!
מִׂ סְּ ּתַ ְּכלִׂים סָ בִׂיב סָ בִׂיב,
מְּ חַ ּפְּ שִׂ ים צ ִׂ
ִּׂפֹורים.
אִׂ ם מְּ ַגלִׂים צִּׂפֹור,
מִׂ תְּ קָ ְּרבִׂים אֵ ליהָ כַמָ ה ׁשאפְּ ׁשָ ר.
עֹורכִׂים עָ ליהָ תַ צְפִ ית.
ְּ

הִׂ תְּ בֹונְּנּו ַבצִּׂפֹור.
הַ ׁשְּ לִׂימּו את כ ְַּרטִׂ יס הַ מֵ ידָ ע הַ בָא:

כ ְַרטִ יס מֵׁ ָּ
ידע :מִ ְבנֵׁה ּגּוף הַ צִפֹור
 .1שֵׁ ם הַ צִפֹור______________ :
ּ .2ג ֶֹדל הַ צִפֹור :הַ ּקִׂ יפּו :קְּ טַ נָה מִׂ יֹונָה/כְּמֹו יֹונָהְּ /גדֹולָה יֹותֵ ר מִׂ יֹונָה
ֶ .3צ ַבע :כִּׂתְּ בּו :הַ צבַע הַ בֹולֵט ׁשל הַ צִּׂפֹור____________________ :
כִּׂתְּ בּוְּ :צבָעִׂ ים נֹוסָ פִׂ ים_____________________ :
 .4כִּסּוי ּגּוף :הַ ּקִׂ יפּו :קַ שְּ קַ שִׂ ים/עֹור חָ לָק/נֹוצֹותּ/פַ ְּרו ָה
 .5מַ קֹור :כִּׂתְּ בּו :צבַע הַ מַ ּקֹור _________________
הַ ּקִׂ יפּו :א ֹרְך הַ מַ ּקֹור :קָ צָרָ/ארְֹך
ָּ .6זנָּב :הַ ּקִׂ יפּו :א ֹרְך הַ ָזנָב :קָ צָר/בֵינֹונִׂיָ/ארְֹך
הַ ּקִׂ יפּוַ :
צּורת הַ ָזנָב :י ָׁשָ ר/מִׂ תְּ ּפַ צֵל
ְ .7כנָּפַ י ִם :הַ ּקִׂ יפּו :י ֵׁש/אֵ ין
כִּׂתְּ בּו :מִׂ סְּ ּפַ ר הַ ְּכנָפַ י ִׂם________________ :
ַ .8רגְלַ י ִם :הַ ּקִׂ יפּו :י ֵׁש/אֵ ין
כִּׂתְּ בּו :מִׂ סְּ ּפַ ר הָ ַר ְּג ַלי ִׂם________________ :
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חֵׁ לֶ ק ג :מְ סַ כְמִ ים ּומַ שְ וִוים  -מִ ְבנֵׁה הַ ּגּוף שֶ ל הַ צ ִ
ִפֹורים
בֹודה בִקְ בּוצָּה (ׁשְּ לֹוׁשָ ה ּתַ לְּמִׂ ידִׂ ים)
עֲ ָּ
 .1הַ ּקִׂ יפּו בַטַ ְּבלָה הַ בָָאה את הַ מֵ ידָ ע ׁשאֲ סַ פְּ ּתם עַ ל הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים.
מְ ַאפְ יְנִים שֶ ל מִ ְבנֵׁה הַ ּגּוף שֶ ל הַ צ ִ
ִפֹורים
שֵׁ ם הַ צִפֹור
מְ ַאפְ יְנִים
הַ אִ ם לַ צִפֹור י ֵׁש מַ קֹור?
הַ ּקִׂ יפּו:
כַמָּ ה ְכנָּפַ י ִם י ֵׁש לַ צִפֹור?
הַ ּקִׂ יפּו:
כַמָּ ה ַרגְלַ י ִם י ֵׁש לַ צִפֹור?
הַ ּקִׂ יפּו:
הַ אִ ם לַ צִפֹור י ֵׁש נֹוצֹות?
הַ ּקִׂ יפּו:
הַ אִ ם לַ צִפֹור י ֵׁש ָּזנָּב?
הַ ּקִׂ יפּו:
מַ הּו א ֶֹרְך הַ ָּזנָּב?
הַ ּקִׂ יפּו:
מַ הִ י ַ
צּורת הַ ָּזנָּב?
הַ ּקִׂ יפּו:

שֵׁ ם הַ צִפֹור

שֵׁ ם הַ צִפֹור

שֵׁ ם הַ צִפֹור

____________

____________

____________

כֵן ֹ /לא

כֵן ֹ /לא

כֵן ֹ /לא

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

כֵן ֹ /לא

כֵן ֹ /לא

כֵן ֹ /לא

כֵן ֹ /לא

כֵן ֹ /לא

כֵן ֹ /לא

קָ צָר  /בֵינֹונִׂי ָ /ארְֹך

קָ צָר  /בֵינֹונִׂי ָ /ארְֹך

קָ צָר  /בֵינֹונִׂי ָ /ארְֹך

י ָׁשָ ר  /מִׂ תְּ ּפַ צֵל

י ָׁשָ ר  /מִׂ תְּ ּפַ צֵל

י ָׁשָ ר  /מִׂ תְּ ּפַ צֵל

מַ הּו צֶבַ ע הַ צִפֹור?
כִּׂתְּ בּו:
מַ הּו ּג ֶֹדל הַ צִפֹור?
הַ ּקִׂ יפּו:

קְּ טַ נָה מִׂ יֹונָה  /כְּמֹו יֹונָה

קְּ טַ נָה מִׂ יֹונָה  /כְּמֹו יֹונָה

קְּ טַ נָה מִׂ יֹונָה  /כְּמֹו יֹונָה

 /גְּדֹולָה מִׂ יֹונָה

 /גְּדֹולָה מִׂ יֹונָה

 /גְּדֹולָה מִׂ יֹונָה
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 .2בְּמָ ה ּדֹומֹות הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים זֹו לַזֹו?
בִׂדְּ קּו בַטַ ְּבלָה ו ְּהָ ׁשִׂ יבּו עַ ל הַ שְּ אֵ לֹות הַ בָאֹות:
הַ ּקִׂ יפּו :כֵׁן ֹ /לא

א.

הַ אִׂ ם ְּלכָל הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים י ֵׁש ְכנָּפַ י ִם?

ב.

הַ אִׂ ם ְּלכָל הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים י ֵׁש שְ תֵׁ י ַרגְלַ י ִם? הַ ּקִׂ יפּו :כֵׁן ֹ /לא

ג.

הַ אִׂ ם ְּלכָל הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים י ֵׁש מַ קֹור?

הַ ּקִׂ יפּו :כֵׁן ֹ /לא

ד.

הַ אִׂ ם ְּלכָל הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים י ֵׁש נֹוצֹות?

הַ ּקִׂ יפּו :כֵׁן ֹ /לא

הַ סִׂ יקּו :מָ ה מְ שֻׁ תָּ ף ְּלכָל הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים?
___________________________________________________
___________________________________________________
 .3בְּמָ ה שֹונֹות הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים זֹו מִׂ זֹו?
בִׂדְּ קּו בַטַ ְּבלָה ו ְּהָ ׁשִׂ יבּו עַ ל הַ שְּ אֵ לֹות הַ בָאֹות:
א .הַ אִׂ ם כָל הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים בְּאֹותֹו הַ צבַע?

הַ ּקִׂ יפּו :כֵׁן ֹ /לא

ב .הַ אִׂ ם כָל הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים ְּבאֹותֹו הַ ג ֹדל?

הַ ּקִׂ יפּו :כֵׁן ֹ /לא

ג .הַ אִׂ ם ְּלכָל הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים אֹותֹו א ֹרְך ָזנָב?

הַ ּקִׂ יפּו :כֵׁן ֹ /לא

ִּׂפֹורים אֹותָ ּה ַ
ד .הַ אִׂ ם ְּלכָל הַ צ ִׂ
צּורת ָזנָב? הַ ּקִׂ יפּו :כֵׁן ֹ /לא
הַ סִׂ יקּו :בְּמָ ה שֹונֹות הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים זֹו מִׂ זֹו?
___________________________________________________
___________________________________________________

7

מל"מ
המרכז הישראלי
לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט

משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת
מדע וטכנולוגיה

אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך
מדעי וטכנולוגי

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים

מרכז מורים ארצי
למורי המדע והטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים

פְ עִ ילּות ּ :3גַם צ ִ
ִפֹורים נָּעֹות
חֵׁ לֶ ק א :צ ִ
ִפֹורים בִתְ נּועָּ ה ( ַבכִתָּ ה)
דָ ג שֹוחה בַמַ י ִׂם,
נָחָ ׁש זֹוחֵ ל עַ ל הַ ּקַ ְּרקַ ע,
ו ְּהַ צִּׂפֹו ִׂרים?

מְ זַהִ ים ּומַ שְ לִ ימִ ים
קִׂ ְּראּו את הַ שִׂ יר "לּו הָ י ִׂיתִׂ י צִּׂפֹור" ו ַעֲ נּו עַ ל הַ שְּ אֵ לֹות.
לּו הָּ י ִיתִ י צִפֹור
הָ י ִׂיתִׂ י י ָכֹול לָעּוף,
לִׂפְּ ר ֹׁש זּוג ְּכנָפַ י ִׂם וְּלָעּוף בַשָ מַ י ִׂם.
הָ י ִׂיתִׂ י י ָכֹול לְּהַ בִׂיט מִׂ גָבֹוּהַ
וְּל ְִּׂראֹות את הַ כ ֹל,
את כָל הָ ָארץ וְּגַם את הַ יָם הַ גָדֹול.
שְ אֵׁ לֹות
 .1עַ ל אֵ יזה סּוג ּתְּ נּועָ ה מְּ סֻ ּפָ ר בַשִׂ יר? ______________________
 .2הַ ּקִׂ יפּו :סּוגֵי ּתְּ נּועָ ה נֹוסָ פִׂים ׁשל צ ִׂ
ִּׂפֹורים


שְּ חִׂ יָה



זְּחִׂ ילָה



נִּׂתּור



ַאחֵ ר________ :



ּתְּ עּופָ ה



הֲ לִׂיכָה



ִׂריצָה



ַאחֵ ר_______ :

 .3הַ ּקִׂ יפּו :הַ ּתְּ נּועָ ה ׁשל הַ צִּׂפֹור מִׂ מָ קֹום לְּמָ קֹום מְּ ַאפְּ ׁשרת לָּה…
א .לִׂמְּ ס ֹר מֵ ידָ ע
ב .לְּחַ ּפֵ ש מָ זֹון
גִׂ .לנְּׁש ֹם
דִׂ .לבְּר ֹחַ מִׂ סַ ָכנָה
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מל"מ
המרכז הישראלי
לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט

אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך
מדעי וטכנולוגי

משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת
מדע וטכנולוגיה

מרכז מורים ארצי
למורי המדע והטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים

 .4הַ ׁשְּ לִׂימּו :צ ִׂ
ִּׂפֹורים נָעֹות מִׂ מָ קֹום לְּמָ קֹום בְּעז ְַּרת...
א .זּוג ______________ .
בְּעז ְַּרת ה_________ אפְּ ׁשָ ר ____________.
ב .זּוג ______________.
בְּעז ְַּרת ה_________ אפְּ ׁשָ ר ____________.
 .5הִׂ תְּ בֹונְּנּו בַּתְּ מּונָה ׁשל דְּ רֹור הַ ַבי ִׂת.
א .מָ הֵ ם אֵ יב ְֵּרי הַ ּתְּ נּועָ ה ׁשל הַ דְּ רֹור? _______.________ ,
ב .כִּׂתְּ בּו את ׁשְּ מֹות אֵ יב ְֵּרי הַ ּתְּ נּועָ ה ׁשל הַ דְּ רֹור בַמָ קֹום הַ מַ תְּ אִׂ ים בַּתְּ מּונָה.

אֵ יבְ ֵרי הַ ְתנּועָ ה ֶׁשל ְדרוֹר הַ בַ יִ ת
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מל"מ
המרכז הישראלי
לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט

אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך
מדעי וטכנולוגי

משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת
מדע וטכנולוגיה

מרכז מורים ארצי
למורי המדע והטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים

עֹורכִים תַ צְפִ ית עַ ל הַ תְ נּועָּ ה שֶ ל צ ִ
ִפֹורים (בֶחָּ צֵׁר)
חֵׁ לֶ ק בְ :
צִּיּוד :מִׂ ׁשְּ קפתְּ ,כלֵי כְּתִׂ יבָה ,כ ְַּרטִׂ יס מֵ ידָ ע
יֹוצְּאִׂ ים לַחֲ צַר בֵית הַ סֵ פר,
ׁשְּ ׁשְּ ׁשְּ  ...הֹו ְּלכִׂים בְּׁשקט!
מִׂ סְּ ּתַ ְּכלִׂים סָ בִׂיב סָ בִׂיב,
מְּ חַ ּפְּ שִׂ ים צ ִׂ
ִּׂפֹורים.
אִׂ ם ִׂגלִׂיתם צִּׂפֹור,
נַסּו לְּהִׂ תְּ קָ ֵרב אֵ ליהָ כַמָ ה ׁשאפְּ ׁשָ ר
ו ְּעִׂ ְּרכּו עָ ליהָ תַ צְפִ ית.
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מל"מ
המרכז הישראלי
לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט

אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך
מדעי וטכנולוגי

משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת
מדע וטכנולוגיה

מרכז מורים ארצי
למורי המדע והטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים

 .1הִ תְ בֹונְנּו בַ תְ נּועָּ ה שֶ ל הַ צִפֹור.
הַ ׁשְּ לִׂימּו את הַ מֵ ידָ ע ְּבכ ְַּרטִׂ יס הַ מֵ ידָ ע.

כ ְַרטִ יס מֵׁ ָּ
ידע :הַ תְ נּועָּ ה שֶ ל הַ צִפֹור
ׁ .1שֵ ם הַ צִּׂפֹור_________________ :
 .2הֵ יכָן נִׂמְּ צֵאת הַ צִּׂפֹור? הַ ּקִׂ יפּו:
א .בָאֲ ו ִׂיר
ב .עַ ל עֵ ץ
ג .בַמַ י ִׂם
ד .עַ ל הַ ּקַ ְּרקַ ע
 .3הַ אִׂ ם הַ צִּׂפֹור נָעָ ה עַ ל הַ ּקַ ְּרקַ ע? הַ ּקִׂ יפּו:

כֵׁן ֹ /לא

 .4אִׂ ם כֵן ,כֵיצַד נָעָ ה הַ צִּׂפֹור עַ ל הַ ּקַ ְּרקַ ע? הַ ּקִׂ יפּו.
א .הֹולכת
בָ .רצָה
ג .מְּ נַּתרת (קֹופצת עִׂ ם ׁשְּ ּתֵ י הָ ַר ְּג ַלי ִׂם)
 .5הַ אִׂ ם הַ צִּׂפֹור נָעָ ה בָאֲ ו ִׂויר? הַ ּקִׂ יפּו:

כֵׁן ֹ /לא

אִׂ ם כֵן ,כֵיצַד נָעָ ה הַ צִּׂפֹור בָאֲ ו ִׂיר? הַ ּקִׂ יפּו.
א .דֹוָאה (הַ ְּכנָפַ י ִׂם ּפְּ רּושֹות לְֹּלא ּתְּ נּועָ ה)
ְּיֹורדֹות
בְּ .כנָפַ י ִׂם עֹולֹות ו ְּ
ג .הַ ְּכנָפַ י ִׂם נָעֹות בַמָ קֹום בִׂמְּ הִׂ ירּות
ד .הַ צִּׂפֹור יֹורדת ו ְּעֹולָה כְּמֹו גַל
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מל"מ
המרכז הישראלי
לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט

אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך
מדעי וטכנולוגי

משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת
מדע וטכנולוגיה

מרכז מורים ארצי
למורי המדע והטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים

 .2לּו הָּ י ִינּו נָּעִ ים כְמֹו צִפֹור...
א .נּועּו כְּמֹו הַ צִּׂפֹור ׁשלָכם עַ ל הַ ּקַ ְּרקַ ע.
הַ אִׂ ם הִׂ ְּצלַחְּ ּתם לָנּועַ כְּמֹו הַ צִּׂפֹור? הַ ּקִׂ יפּו :כֵןֹ/לא
ב .נּועּו כְּמֹו הַ צִּׂפֹור ׁשלָכם בָאֲ ו ִׂיר.
הַ אִׂ ם הִׂ ְּצלַחְּ ּתם לָנּועַ כְּמֹו הַ צִּׂפֹור? הַ ּקִׂ יפּו :כֵןֹ/לא
ג .אֵ ילּו אֵ יב ִָׂרים עֹוז ְִּׂרים ַלצ ִׂ
ִּׂפֹורים לָנּועַ ? הַ ׁשְּ לִׂימּו:
עַ ל הַ ּקַ ְּרקַ ע________________ :
בָאֲ ו ִׂויר___________________ :
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משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים

מל"מ
המרכז הישראלי
לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט

אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך
מדעי וטכנולוגי

משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת
מדע וטכנולוגיה

מרכז מורים ארצי
למורי המדע והטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים

מל"מ
המרכז הישראלי
לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט

חֵׁ לֶ ק ג :מְ סַ כְמִ ים ּומַ שְ ווִים  -הַ תְ נּועָּ ה שֶ ל הַ צ ִ
ִפֹורים ( ַבכִתָּ ה)
בֹודה ִ
עֲ ָּ
בקְ בּוצָּה (ׁשְּ לֹוׁשָ ה ּתַ לְּמִׂ ידִׂ ים)
 .1הַ ּקִׂ יפּו בַטַ ְּבלָה הַ בָָאה את הַ מֵ ידָ ע הַ מַ תְּ אִׂ ים ְּלכָל צִּׂפֹור.
ִ
הַ תְ נּועָּ ה שֶ ל הַ
צִפֹורים
שֵׁ ם הַ צִפֹור
מְ ַאפְ יְנִים
שֶ ל תְ נּועָּ ה

שֵׁ ם הַ צִפֹור

שֵׁ ם הַ צִפֹור

שֵׁ ם הַ צִפֹור

____________

____________

____________

כֵן ֹ /לא

כֵן ֹ /לא

כֵן ֹ /לא

דֹואה ִׂב ְּכנָפַ י ִׂם ּפְּ רּושֹות /

דֹואה ִׂב ְּכנָפַ י ִׂם ּפְּ רּושֹות /

דֹואה ִׂב ְּכנָפַ י ִׂם ּפְּ רּושֹות /

מְּ נַפְּ נפת ַב ְּכנָפַ י ִׂם מַ עְּ לָה

מְּ נַפְּ נפת ַב ְּכנָפַ י ִׂם מַ עְּ לָה

מְּ נַפְּ נפת ַב ְּכנָפַ י ִׂם מַ עְּ לָה

ו ָמַ טָ ה

ו ָמַ טָ ה

ו ָמַ טָ ה

כֵן ֹ /לא

כֵן ֹ /לא

כֵן ֹ /לא

הֹולכת ָ /רצָה  /מְּ נַּתרת

הֹולכת ָ /רצָה  /מְּ נַּתרת

הֹולכת ָ /רצָה  /מְּ נַּתרת

הַ אִ ם הַ צִפֹור
עָּ פָּ ה ָּבאֲ וִיר?
כֵׁיצַד עָּ פָּ ה
הַ צִפֹור ָּבאֲ וִיר?
הַ אִ ם הַ צִפֹור
נָּעָּ ה עַ ל הַ קַ ְר ַקע?
כֵׁיצַד נָּעָּ ה הַ צִפֹור
עַ ל הַ קַ ְר ַקע?

 .2בִׂדְּ קּו בַטַ ְּבלָה ו ְּהַ ּקִׂ יפּו נָּכֹון ֹ /לא נָּכֹון


כָל הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים נָּעֹות עַ ל הַ ּקַ ְּרקַ ע

נָּכֹון ֹ /לא נָּכֹון



כָל הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים עָּ פֹות בָאֲ ו ִׂיר

נָּכֹון ֹ /לא נָּכֹון



כָל הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים נָּעֹות

נָּכֹון ֹ /לא נָּכֹון



כָל הַ צ ִׂ
צּורה.
ִּׂפֹורים נָעֹות עַ ל הַ ּקַ ְּרקַ ע בְּאֹותָ ּה ָ

נָּכֹון ֹ /לא נָּכֹון



כָל הַ צ ִׂ
צּורה.
ִּׂפֹורים עָ פֹות בָאֲ ו ִׂיר בְּאֹותָ ּה ָ

נָּכֹון ֹ /לא נָּכֹון

א .הַ סִׂ יקּו :מָ ה ּדֹומֶ ה בַּתְּ נּועָ ה ׁשל הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים?
_____________________________________________________
ב .הַ סִׂ יקּו :מָ ה שֹונֶה בַּתְּ נּועָ ה ׁשל הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים?
_____________________________________________________
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אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך
מדעי וטכנולוגי

משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת
מדע וטכנולוגיה

מרכז מורים ארצי
למורי המדע והטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים

פְ עִ ילּות  :4מִ תְ קְ נֵׁי הַ אֲ כָּלָּ ה לְ צ ִ
ִפֹורים
חֵׁ לֶ ק א :בֹונִים מִ תְ קְ נֵׁי הַ אֲ כָּלָּ ה לְ צ ִ
ִפֹורים ( ַבכִתָּ ה)
מָּ ה אֹוכְלֹות צ ִ
ִפֹורים?
"אּו ַלי עּוגָה" חָ ׁשְּ בָה אַ יָה,
"ּפַ ׁשְּ טִׂ ידַ ת י ְָּרקֹות" ָאמַ ר ָאדָ ם,
מֹורה.
"הַ אֻ מְּ נָם?" ָאמְּ ָרה הַ ָ

מָ ה אֹוכְּלֹות ,לְּדַ עְּ ּתְּ כם ,צ ִׂ
ִּׂפֹורים?
 .1כִׂתְּ בּו את הַ צָעֹותֵ יכם:
א_________________ .
ב_________________ .
ג_________________ .
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 .2הָ כִׂינּו מִׂ תְּ קַ ן הַ אֲ ָכלָה ַלצ ִׂ
ִּׂפֹורים עַ ל ּפִׂ י הַ מַ תְּ כֹון הַ בָא:

מַ תְ כֹון אֲ רּוחָּ ה לְ צ ִ
ִפֹורים
מַ ְרכִּיבִּ ים


חֲ צִׂי קִׂ ילֹוג ְָּרם קמַ ח ָלבָן



כֹוס ׁשמן חַ מָ נִׂיֹות/קָ נֹולָה



חֲ צִׂי כֹוס מַ י ִׂם



 50ג ְָּרם בָטְּ נִׂים



 50ג ְָּרם ז ְַּרעֵ י חַ מָ נִׂיָה מְּ קֻ לָפִׂ ים



ְּ 50ג ָרם ׁשֻ מְּ ׁש ֹם



אִׂ צְּטְּ ֻר ָבלִׂים ְּּפתּוחִׂ ים ׁשל עֵ ץ א ֹרן



מְּ עַ ט דְּ בַׁש



מִׂ כְּחֹול



חּוט ב ְַּרזל

א ֶֹפן הַ ֲה ָכנָה
ׁ .1שִׂ פְּ כּו לַּקְּ עָ ָרה את הַ ּקמַ ח.
 .2הֹוסִׂ יפּו את הַ שמן ו ְּהַ מַ י ִׂם.
 .3לּוׁשּו בְּעז ְַּרת הַ יָדַ י ִׂם עַ ד לְּקַ ָבלַת ָבצֵק.
 .4הֹוסִׂ יפּו את הַ בָטְּ נִׂים ,ז ְַּרעֵ י הַ חַ מָ נִׂיָה ו ְּהַ שֻ מְּ ׁש ֹם.
 .5לּוׁשּו עַ ד לְּקַ ָבלַת ָבצֵק בַעַ ל מַ ְּראה ָאחִׂ יד.
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 .3בְּנּו את מִׂ תְּ קַ ן הַ הַ אֲ ָכלָה.
א .הַ ְּכנִׂיסּו את הַ ָבצֵק בֵין קַ שְּ קַ שֵ י הָ אִׂ צְּטְּ ֻרבָל.
ב .מִׂ ְּרחּו עַ ל הָ אִׂ צְּטְּ ֻרבָל מְּ עַ ט דְּ בַׁש בְּעז ְַּרת מִׂ כְּחֹול.
ג .קִׂ ׁשְּ רּו את חּוט הַ ב ְַּרזל לִׂקְּ צֵה הָ אִׂ צְּטְּ ֻרבָל.
דּ .תְּ לּו את הָ אִׂ צְּטְּ ֻרבָל עַ ל עֲ נַף הָ עֵ ץ בְּעז ְַּרת מְּ ֻבגָר.
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עֹורכִים תַ צְפִ ית בְמִ תְ קְ נֵׁי הַ הַ אֲ כָּלָּ ה
חֵׁ לֶ ק בְ :
צִּיּודְּ :כלֵי כְּתִׂ יבָה
יֹוצְּאִׂ ים לַחֲ צַר בֵית הַ סֵ פר,
ִׂלבְּד ֹק את מִׂ תְּ קְּ נֵי הַ הַ אֲ ָכלָה.
ִׂ
הֹורידּו את הָ אִׂ צְּטְּ ֻרבָל מֵ הָ עֵ ץ בְּעז ְַּרת מְּ ֻבגָר/ת.
הִׂ תְּ בֹונְּנּו בְּמִׂ תְּ קַ ן הַ הַ אֲ ָכלָה ׁשהֵ כִׂינָה קְּ בּוצַתְּ כם.
בִׂדְּ קּו ו ְּהָ ׁשִׂ יבּו:
הַ ּקִׂ יפּו:

.1

הַ אִׂ ם נִׁׂשְּ אֲ רּו ז ְָּרעִׂ ים עַ ל הָ אִׂ צְּטְּ ֻרבָל?

2.

אִׂ ם נִׁׂשְּ אֲ רּו ז ְָּרעִׂ ים ,אֵ ילּו סּוגֵי ז ְָּרעִׂ ים נִׁׂשְּ אֲ רּו? ___________

.3

אִׂ ם ֹלא נִׁׂשְּ אֲ רּו ז ְָּרעִׂ יםׁ ,שַ עֲ רּו :מָ ה קָ ָרה ַלז ְָּרעִׂ ים?

כֵׁן ֹ /לא

כִׂתְּ בּו לְּפָ חֹות ׁשָ לֹוׁש הַ ׁשְּ עָ רֹות:
א_________________________________________.
ב_________________________________________.
ג_________________________________________.
 .1הַ צִׂיעּו דְּ ָרכִׂים ִׂלבְּדִׂ יקַ ת הַ הַ ׁשְּ עָ רֹות.
הַ ׁשְּ עָ ָרה א_________________________________________ :
הַ ׁשְּ עָ ָרה ב_________________________________________ :
הַ ׁשְּ עָ ָרה ג_________________________________________ :
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פְ עִ ילּות ַ :5אלְ בֹום  -צ ִ
ִפֹורים בַּסְ ִביבָּה הַ קְ רֹובָּ ה
ידע לְ צ ִ
חֵׁ לֶ ק א :כ ְַרטִ יסֵׁ י מֵׁ ָּ
ִפֹורים
ירי צ ִׂ
ִּׂפֹורים ,מַ גְּדִׂ ֵ
עֲ ז ִָּריםּ :תְּ מּונֹות צ ִׂ
ִּׂפֹורים
אתְּ מֹול ָראִׂ יתִׂ י צִּׂפֹור,
אּולַי י ְַּר ָגזִׂי ,אּולַי דְּ רֹור.
מַ ּקֹור כָת ֹם ו ְּ ָכנָף כְּחֻ לָה,
לּו ַרק הָ י ִׂיתִׂ י יֹודֵ עַ את ׁשְּ מָ ּה.
מְ ַאפְ יְנִים צ ִ
ִפֹורים
את הַ ּפְּ עִׂ ילּות הַ זֹו מְּ ַבצְּעִׂ ים בְּזּוגֹות.
 .1הַ ׁשְּ לִׂימּו :אפְּ ׁשָ ר ְּלזַהֹות צ ִׂ
ִּׂפֹורים בְּעז ְַּרת הַ ּתְּ כּונֹות הַ בָאֹות:
_________________ _________________ ________________
_________________ _________________ ________________
מֹורה.
 .2הִׂ תְּ בֹונְּנּו בַּתְּ מּונֹות ׁשּתְּ קַ בְּלּו מֵ הַ ָ
בַחֲ רּו צִּׂפֹור ַאחַ ת.
כִּׂתְּ בּו :מָ ה אֲ הַ בְּּתם ַבצִּׂפֹור ׁשבְּחַ ְּרּתם?
________________________________________________

 .3הָ כִׂינּו כ ְַּרטִׂ יס מֵ ידָ ע ַלצִּׂפֹור ׁשבְּחַ ְּרּתם:
ירי צ ִׂ
הֵ עָ זְּרּו בִׂתְּ מּונָה ּובְּמַ גְּדִׂ ֵ
ִּׂפֹורים,
ּתָ אֲ רּו את ּתְּ כּונֹות הַ צִּׂפֹור.
ִׂרׁשְּ מּו את הַ מֵ ידָ ע ְּבכ ְַּרטִׂ יס הַ מֵ ידָ ע.
ּתּוכְּלּו גַם ִׂלכְּּת ֹב ׁשִׂ יר קָ צָר עַ ל הַ צִּׂפֹור.
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ידע לַ צִפֹור_____________ :
כ ְַרטִ יס מֵׁ ָּ
ִ .1צבְעֵׁ י הַ צִפֹור
צבַע הָ ר ֹאׁש_______________ :
צבַע הַ מַ ּקֹור_______________ :
צבַע הַ ְּכנָפַ י ִׂם______________ :
צבַע הַ גּוף________________ :
ְּצבָעִׂ ים נֹוסָ פִׂ ים__________________________________:
 .2מִ ְבנֵׁה ָּזנָּב
א ֹרְך הַ ָזנָב :הַ ּקִׂ יפּו:




קָ צָר



בֵינֹונִׂי

ָארְֹך

ַ
צּורת הַ ָזנָב :הַ ּקִׂ יפּו:




י ָׁשָ ר

מִׂ תְּ ּפַ צֵל

 .3מִ ְבנֵׁה מַ קֹור
א ֹרְך הַ מַ ּקֹור :הַ ּקִׂ יפּו:




קָ צָר

ָארְֹך

ּפְּ ָרט מְּ עַ נְּי ֵן נֹוסָ ף עַ ל הַ צִּׂפֹור:
______________________________________________________
______________________________________________________

הַ דְּ בִׂיקּו ּתְּ מּונָה ׁשל הַ צִּׂפֹור.
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חֵׁ לֶ ק ב :מְ כִינִים ַאלְ בֹום צ ִ
ִפֹורים כִתָּ תִ י
לָמַ דְּ נּו עַ ל...


מִׂ ְּבנֵה הַ גּוף ׁשל הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים



הַ ּתְּ נּועָ ה ׁשל הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים



הַ מָ זֹון ׁשל הַ צ ִׂ
ִּׂפֹורים



הַ דֹומה בֵין צ ִׂ
ִּׂפֹורים



הַ שֹונה בֵין צ ִׂ
ִּׂפֹורים

נּוכַל לְּהִׂ ׁשְּ ּתַ מֵ ׁש בַמֵ ידָ ע ׁשלָמַ דְּ נּו לַהֲ ָכנַת ַאלְּבֹום צ ִ
ִפֹורים ַבּסְ בִ י ָּבה.
מְ כִינִים ַאלְ בֹום צ ִ
ִפֹורים כִתָּ תִ י
א .אִׂ סְּ פּו את כָל כ ְַּרטִׂ יסֵ י הַ מֵ ידָ ע ַלצ ִׂ
ִּׂפֹורים.
ב .כ ְִּׂרכּו את כָל הַ כ ְַּרטִׂ יסִׂ ים לְּחֹוברתַ/אלְּבֹום.
ג .הָ כִׂינּו ּת ֹכן עִׂ נְּיָנִׂים.
ד .הָ כִׂינּו ׁשַ עַ ר מַ תְּ אִׂ ים.
ה .כִּׂתְּ בּו ַרעְּ יֹונֹות לְּׁשִׂ מּוׁשִׂ ים אפְּ ׁשָ ִׂריִׂים לַָאלְּבֹום.
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נִסְ פָּ ח  :2תְ מּונֹות שֶ ל צ ִ
ִפֹורים נְפֹוצֹות בַּסְ בִיבָּה

הַ ּתְּ מּונֹות בַאֲ דִׂ יבּות :י ְּהּודָ ה כַץ
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ב
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www.matar.tau.ac.il

