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 מבוא לדגם ההוראה

בסדרה  ."אילו ציפורים.. -כיתתית -"חצר בית הספר כסביבת לימוד חוץדגם ההוראה 

מאיר את הפוטנציאל של חצר בית הספר כסביבת לימוד לחקר  כיתתית-הלימוד החוץ סביבת

ציפורים. עולם היצורים החיים הסמוי והגלוי שבחצר בית הספר מספק אפשרויות רבות 

מיומנויות חקר מדעי בסביבת למידה אותנטית "מתחת ולהבניית עקרונות ביולוגיים ואקולוגיים 

  מדים.לאף" הקרובה לעולמם של הלו

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 

כללי ניתן לשאול: באיזו מידה יש לתלמידים נטיות והרגלים להתבונן בסביבה, ? באופן שלהן

להתפעל מתופעות שמתרחשות בה ולרצות להכירה. נטיות והרגלים כאלה אפשר לפתח 

באמצעות מפגשים ישירים עם תופעות בסביבה במסגרת למידה בסביבת הלימוד החוץ 

 כיתתית. 

בסביבה הקרובה לבית הספר )שכונה, גן ציבורי, : אפשר לבצע את הפעילויות גם שימו לב
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.

 הערכה-למידה-חלק שני: תהליכי הוראה

הפרקים ומבנה הפעילויות על פי המודל  בו בחלק זה מוצג המבנה של דגם ההוראה ומפורטים

דידקטיות ודפי  צותהמל . חלק זה כולל1(2003ללמידה בסביבת הלימוד החוץ כיתתית )אוריון, 

שיעורים ל ;()בכיתה לסיור בחצר בית הספר מתכוננים - רגע לפני" :פעילות לשיעור המקדים

 "חוקרים ציפורים –לחצר בית הספר יצאנו " - שמתקיימים בסביבת הלימוד החוץ כיתתיות

  . )בכיתה( מסכמים ומציגים מידע" –"רגע אחרי : המסכם ולשיעור

                                                            
 למה ואיך? -סביבת הלימוד החוץ כיתתיתלהרחבה ראו: מאמר של פרופ' ניר אוריון,  1

http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper17/article1.asp
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 חלק ראשון: מבוא כללי 

 הנושא הלימודי

עוסק בחקר  "אילו ציפורים... -כיתתית -"חצר בית הספר כסביבת לימוד חוץדגם ההוראה 

מאפייני ציפורים באמצעות סדרה של פעילויות המזמנות תצפית ומעקב אחר ציפורים בחצר 

 בית הספר.

 

 דגם ההוראה מיועד לתלמידי כיתה ב. 

  שעות 10היקף השעות הנדרש לביצוע הפעילויות הוא 

 

 2הקשר לתכנית הלימודים

 כיתה ב

 ביולוגיה –: מדעי החיים תחום תוכן

  : מערכות ותהליכים ביצורים חיים.1נושא מרכזי  -

 : מאפייני החיים, צרכים לקיום יצורים.)א( נושא משנה

 .החיוניים לקיומם: דרכים באמצעותן בעלי החיים משיגים צרכים ציוני דרך

 

 : מערכות אקולוגיות2נושא מרכזי  -

 : המגוון בטבע)ב( נושא משנה

 : מגוון היצורים בטבע משקף את השוני בצורה, במבנה ובאורח חיים.רעיונות והדגשים

 בעלי חיים. –: המגוון בטבע ציוני דרך

 .השוני באורחות חיים של בעלי החיים

 

 ידע מוקדם 

 הזנה(.מאפייני חיים )תנועה,  -

 צורכי קיום חיוניים של יצורים חיים. -

  דרכים שבאמצעותן בעלי החיים משיגים צרכים החיוניים לקיומם. -

                                                            
 ב.  כיתההמעודכנת", מתוך מסמך טיוטת "תכנית הלימודים  2
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 מטרות ייעודיות 

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

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

 )ביצועי הבנה(מטרות אופרטיביות 

 מידע על ציפורים באמצעות תצפית.יאספו התלמידים  -

 . ם של מבנה גוף ותנועהימאפיינאת הציפורים על פי  יאפיינוהתלמידים  -

 .ובאלבום ציפורים כיתתי מידעמידע בכרטיסי ויציגו  יארגנוהתלמידים  -

 . וישוו ביניהן ציפורים על פי מאפייניהן יזהוהתלמידים  -

 ציפורים. מסקנות אודות הדמיון והשוני בין יסיקוהתלמידים  -

 מיומנויות וערכים 

 תהליכי חשיבה ומיומנויות חשיבה

 .ועיבודם איסוף נתונים בעזרת תצפית -

 .)הכללה( השוואה והסקת מסקנות -

 .ובאלבום כיתתי מידעבכרטיסי  ,הצגת נתונים בטבלה -

 .בניית מתקן האכלה -

 

 ערכים

 חיים. יחס חיובי לבעלי -

 פליאה מהטבע. -

 סדר וארגון. -
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 נספחים 

  /ה: יומן ציפורים לתלמיד1נספח  -

 נועד לתיעוד המידע שייאסף בתצפיות ולסיכום התובנות.  יומן ציפורים

 מומלץ לבקש מהתלמידים להכין קלסר מתאים בו יתייקו את תוצרי הפעילויות.

 פעילויות: ביומן חמש

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

ב.  ;()בכיתה הציפור של גוףה אברי את מזהיםא. . ציפורים של הגוף מבנה :2פעילות  -

מבנה הגוף ג. מסכמים ומשווים: ; ציפורים )בחצר( של הגוף מבנה על תצפית עורכים

 .של הציפורים )בכיתה(

תצפית על עורכים ב. ; כתה(יא. ציפורים בתנועה )ב נעות ציפורים גם :3פעילות  -

 .)בכיתה( התנועה של הציפורים: ומשווים מסכמים ג.; (בחצרציפורים )התנועה של 

 לציפורים האכלה מתקני בונים א.. ציפוריםלמתקני האכלה בונים  :4פעילות  -

 מסכמיםג.  ;(בחצר) שבנינו האכלהה במתקניעורכים תצפית  ב.; (בכיתה)

  .ציפורים אוכלות? )בכיתה( מה: ומשווים

 בסביבה ציפורים - כיתתי ציפורים באלבום מידע ומציגים מאפיינים : 5פעילות  -

  .כיתתי ציפורים אלבום יםמכינ. ב; לציפורים מידע כרטיסי מכינים: א הקרובה

 
 

 תמונות של ציפורים נפוצות בסביבה: 2נספח  -
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 הערכה -הלמידה-חלק שני: תהליכי ההוראה

ליישום שלושת מרכיבי המודל של למידה בסביבת הלימוד בחלק זה מוצגות המלצות דידקטיות 

למידה והערכה כוללים שלושה פרקים )ראו -תהליכי ההוראה .חצר בית הספר –החוץ כיתתית 

 (:בהמשךתרשים 

 " לסיור בחצר בית הספרמתכוננים  - רגע לפני)בכיתה(: "פרק ראשון 

מושגי יסוד, ליצור הנעה ללמידה ולהתארגן בהפרק מציג פעילויות פתיחה שמטרתן לטפל 

  .לחצרלקרא היציאה 

 " חוקרים ציפורים –לחצר בית הספר יצאנו (: "בחצר בית הספרפרק שני )

הפרק מציג שלוש פעילויות חקר על ציפורים בסביבה הקרובה. בכל פעילות שלושה חלקים: 

  .)בכיתה( וסיכום הפעילות )בחצר בית הספר( , תצפית)בכיתה( הכנה לפעילות

  "מסכמים ומציגים מידע –רגע אחרי " :)בכיתה(פרק שלישי 

 .שניהפרק מציג פעילויות לסיכום אינטגרטיבי של פעילויות חקר הציפורים שבוצעו בפרק ה

  מבנה דגם ההוראה

- פרק ראשון: רגע לפני

לסיור בחצר בית מתכוננים 

   הספר

 פעילויות פתיחה )בכיתה(

 מה אנו רוצים לדעת על ציפורים?: 1פעילות 

פרק שני: לחצר בית הספר 

 חוקרים ציפורים -יצאנו 

הגוף של מבנה  :2פעילות 

 יםהציפור

: גם ציפורים 3פעילות 

 נעות

: מתקני 4פעילות 

 האכלה לציפורים

של גוף ה מזהים את אברי

 )בכיתה( הציפור

ציפורים בתנועה 

 )בכיתה(

 מתקני האכלה בונים

 לציפורים )בכיתה(

עורכים תצפית על מבנה 

 הגוף של ציפורים )בחצר(

עורכים תצפית על 

של ציפורים  תנועהה

 )בחצר(

 במתקניעורכים תצפית 

 )בחצר( שבנינו האכלהה

: מבנה מסכמים ומשווים

 )בכיתה( הגוף של הציפורים

: מסכמים ומשווים

של הציפורים  תנועהה

 )בכיתה(

: מה מסכמים ומשווים

  ציפורים אוכלות?

 -פרק שלישי: רגע אחרי 

  מסכמים ומציגים מידע

 )בכיתה( 5פעילות 

 הקרובה בסביבה ציפורים : אלבום
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 מתכוננים לפעילות החוץ כיתתית )בכיתה( -פרק ראשון: רגע לפני 

היערכות ארגונית ולימודית  את ההכנה לפעילות החוץ כיתתית יש לערוך בכיתה והיא כוללת

להקטנת שלושת מרכיבי מרחב הזרות: זרות קוגניטיבית, זרות גיאוגרפית וזרות פסיכולוגית 

 מבוא לסדרה(. פרק ה)ראו ב

 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 

 (. 1לקראת היציאה לפעילות בחצר בית הספר )ראו להלן פעילות 

ידע בסיסית שתאפשר להם לתפקד היטב מטרת הפעילות לאפשר לתלמידים לרכוש תשתית 

 בדרישות המשימה. הכנה כזו עתידה לפוגג את הזרות הקוגניטיבית. 

 : מה אנו רוצים לדעת על ציפורים? 1פעילות  

 מטרות: 

 שאלות על ציפורים.ינסחו התלמידים  -

 דרכים לקבלת תשובות. יציעוהתלמידים  -

 

 ציוד:

 : מה אנחנו רוצים לדעת על ציפורים? 1יומן הציפורים: פעילות  -

  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 

תאם ציפיות באשר לשאלות עליהן ניתן לענות באמצעים לחשוף ידע קודם וכדי לבמטרה 

 השונים. 

 (. מומלץ גם להקרין סרטונים.2לתלמידים תמונות ציפורים )ראו נספח  מציגים -

  לות שאלה.ימבקשים מהתלמידים לנסח חמש שאלות על ציפורים בעזרת מ -

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 של  -

 התלמידים ובלבד שתהייה הגיונית.

אפשר לתת  םשבאמצעותבהמשך, מציגים להם את מיומנות התצפית כאחד מכלי החקר  -

תשובות 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

: באמצעות תצפית עורכים התבוננות אובייקטיבית ללא התערבות או השפעה של תצפית

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

זו מתייחסת למידת ההיכרות של הלומדים עם סביבת הלימוד החוץ כיתתית שבה  זרות

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.

 תזרות פסיכולוגי

זרות זו מתייחסת לפער שבין ציפיות הלומדים לבין מה שנדרש מהם בפעילויות החוץ כיתתיות. 

 להקטנת הזרות הפסיכולוגית מוצע לבצע את הפעולות הבאות:

יציאה לחצר  :ביצוע פעילות חקר בנושא ציפורים -הפעילות מסבירים לתלמידים את מהלך  -

 חזרה לכיתה לפעילות מסכמת. ו מידעוהכנת כרטיסי 

 מסבירים לתלמידים כיצד מבצעים תצפית בחצר:  -

 בשקט כדי לא להבריח את הציפורים. נעים 

 צופים בציפורים מבלי להתערב בנעשה ולהפריע  :עורכים תצפית לא מתערבת

 לציפורים.

  על הציפורים בעזרת משקפת. צופיםבמידת הצורך 

 .מומלץ לצלם את הציפורים  

 את ממצאי התצפית באופן תיאורי ולא שיפוטי )לדוגמה: ציפור חומה ולא  מתעדים

 ציפור יפה(.

 : לפעילות בחצר בית הספרמציגים לתלמידים את הציוד הנדרש בעת היציאה  -

 .ציוד אישי: כובע, מים, מצע קשיח, כלי כתיבה, מצלמה, משקפת 

  (.1ציוד כיתתי: חומרי למידה: יומן ציפורים )נספח  

 מבהירים את כללי ההתנהגות בעת שעורכים פעילות בחצר:  -

 את הפעילות אך ורק באזורים שהוגדרו לכך על ידי המורה.  מבצעים 

 על סביבת החצר נקייה. שומרים 
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 חוקרים ציפורים –פרק שני: לחצר בית הספר יצאנו 

 ציפורים.בחצר בית הספר באמצעות פעילויות של חקר בכיתה והלימוד של פרק זה מתבצע 

 התלמידים מתנסים בפעילויות הבאות:

 : בפעילות זו התלמידים מכירים את איברי הציפוריםהציפורשל גוף ה: מבנה 2פעילות 

 מידעהציפור בכרטיס גוף לתצפית לזיהוי ציפורים ומתארים את מבנה  לחצר , יוצאים)בכיתה(

 ומשתפים עמיתים בממצאים בעבודה קבוצתית בכיתה.

, )בכיתה( גם ציפורים נעות: בפעילות זו התלמידים מכירים דרכי תנועה בציפורים: 3פעילות 

לתצפית לזיהוי אופני תנועה של ציפורים, מתארים את אופני התנועה בכרטיס לחצר יוצאים 

 ומשתפים עמיתים בממצאים בעבודה קבוצתית בכיתה.מידע 

 מתקני האכלה לציפורים בוניםהאכלה: בפעילות זו התלמידים  מתקני בונים: 4פעילות 

לתצפית על מתקני האכלה ומשתפים עמיתים בממצאים בעבודה  לחצר , יוצאים)בכיתה(

  .קבוצתית בכיתה

  



  
 

  

 אביבאוניברסיטת תל 
 בית הספר לחינוך

 המרכז לחינוך
 מדעי וטכנולוגי 

 משרד החינוך
 המינהל למדע וטכנולוגיה

 הפיקוח על הוראת
 מדע וטכנולוגיה 

 

 מרכז מורים ארצי 
 טכנולוגיההלמורי המדע ו 

 בבתי הספר היסודיים

 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 מדעיםאגף 
 
 

 מל"מ
 המרכז הישראלי 

 טכנולוגילחינוך מדעי 
 שליט-ע"ש עמוס דה

 

11 
 

 יםהציפור של גוףהמבנה מאפיינים את  :2פעילות 

 מטרות: 

 איברי גוף ייחודיים לציפורים.יזהו התלמידים  -

 .מידעאת מבנה הגוף של הציפור בכרטיס  יתארוהתלמידים  -

 את המידע שנאסף בתצפית בטבלה קבוצתית. יציגוהתלמידים  -

 הדומה והשונה בין מיני הציפורים אודות יסיקו מסקנהו ציפוריםהבין  ישוו התלמידים -

 .)הכללה(

 

 ציוד: 

 יםהציפורשל גוף האת מבנה  מאפיינים - 2יומן הציפורים: פעילות  -

  מידעמשקפת, כלי כתיבה, כרטיס  -

 

  הכנה לפעילות )בכיתה(:

לפני היציאה החוצה חשוב לברר את התפיסות הקודמות של התלמידים אודות זיהוי בעלי חיים 

 השייכים למחלקת העופות. להלן דוגמאות לפעילויות:

, התלמידים ?(יםת, פרפרוכנפיים הוא ציפור )זבובים, שפירילו שואלים: האם כל מי שיש  -

תשובות מבלי ל מקשיבים(. 2מתבקשים להסביר את תשובתם. )יומן ציפורים פעילות 

של  יםהייחודי ניםהמאפיי םמהכדי לענות על השאלה נלמד כי להיות שיפוטיים ואומרים 

 הציפורים. 

( ולציין אילו איברים מתוך רשימת 2מבקשים מהתלמידים להתבונן בתמונת הירגזי )סעיף  -

יש לירגזי. מבקשים מהתלמידים להקיף בדף הפעילות סימנים מיוחדים שיש איברים 

לירגזי. שואלים: לאילו בעלי חיים נוספים מעופפים יש מבנה גוף דומה לזה של הירגזי? 

 לתעופה?(. )למי יש נוצות? מקור? שתי רגלים להליכה? שתי כנפים

ולמתוח קו בין  של ציפור להפגנת ביצוע הבנה מבקשים מהתלמידים להתבונן באיור כללי -

שמות איברי הציפור למיקומם באיור, ולצבוע את איור הציפור בהתאם להנחיות בפעילות, 

 כל איבר בצבע אחר. 

ומסכמים: יש בעלי  "האם כל מי שיש לו כנפיים הוא ציפור" :חוזרים לשאלה ששאל אוריה -

נוצות ומקור  –של הציפורים הייחודיים חיים שיש להם כנפיים אבל אין להם את המאפיינים 

 מכאן שכנפיים הם מאפיין של ציפורים, אך לא המאפיין היחידי. לכן אי כן אינם ציפורים.לו

 אפשר על סמך מאפיין זה בלבד להסיק שבעל החיים הוא ציפור. 
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 : (בחצר בית הספרמהלך הפעילות )

על ציפור תצפית  /תמבצעמנחים את התלמידים לבצע תצפית על ציפור אחת )כל תלמיד/ה  -

אחרת ככל שניתן( בחצר בית הספר. מזכירים לתלמידים שבתצפית כותבים את מה 

 חושבים. )לדוגמה לציפור צבע חום ולא הציפור יפה(.ששרואים ולא את מה 

במבנה הגוף בהתאם למאפיינים שרשומים להתמקד בתצפית התלמידים מנחים את  -

 .המידע בכרטיס

)יומן  מבנה גוף הציפור – המידעבכרטיס  הממצאיםאת מהתלמידים לתעד  מנחים את -

  (.חלק ב: עורכים תצפית על מבנה הגוף של ציפורים ,2ציפורים, פעילות 

 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  -

הציפור שחקרו. בהמשך מגישים לקבוצה טבלה קבוצתית לארגון של מבנה המראה וה

הגוף של של מבנה המאפיינים שנאסף בתצפית במטרה ליצור הכללות על  מידעה

מעבירים לתוכה את  . מסבירים את מטרת הטבלה, את המבנה שלה ואיךהציפורים

, חלק 2 תציפורים, פעילויומן )ראו  מבנה גוף הציפור – המידעהמידע שאורגן בכרטיסי 

 (.ציפוריםה של הגוף מבנה - ומשווים מסכמים :ג

לאחר השלמת המידע בטבלה עוברים לתהליכי הכללה למציאת הדומה בין כל הציפורים.  -

המאפיינים הציפורים ומסמנים את כל עוברים באופן שיטתי על כל המאפיינים של 

. פעולה זו תסייע לתלמידים לבצע את ההכללה דומה בצבע המשותפים לכל הציפורים

 שונותובמה הן  )מאפיינים של מחלקת העופות( השונות ציפוריםה במה דומות :המבוקשת

  .זו מזו )מאפיינים של כל מין(
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 : גם ציפורים נעות3פעילות 

 :מטרות

 אופני תנועה של ציפורים.  יתארוהתלמידים  -

 את איברי התנועה של הציפורים. יציינוהתלמידים  -

 את החשיבות שיש לקיומה של תנועה לציפורים. יסבירוהתלמידים  -

 .מידעאת אופן התנועה של הציפור בכרטיס  יתארוהתלמידים  -

 את המידע שנאסף בתצפית בטבלה קבוצתית. יציגוהתלמידים  -

באופן התנועה של אודות הדומה והשונה  מסקנה יסיקוו ציפוריםבין ישוו  התלמידים -

 .)הכללה(מיני ציפורים 

  

 ציוד: 

 גם ציפורים נעות. - 3יומן הציפורים: פעילות  -

 .מידעמשקפת, כלי כתיבה, כרטיס  -

 

 הכנה לפעילות )בכיתה(: 

בפעילות התלמידים נחשפים לדרכי התנועה השונות של הציפורים כאמצעי להשגת מזון, 

 תקשורת, והתגוננות. 

 (חלק א ,3מבקשים מהתלמידים לקרוא את השיר "לו הייתי ציפור" )יומן ציפורים, פעילות  -

 בשיר.  מסופרסוג תנועה איזה על ולזהות 

הליכה, ניתור, ריצה, תעופת דאייה,  מומלץ להפעיל את התלמידים במשחקי תנועה כגון: -

 .את המושגים הקשורים באופני תנועהדרך המשחק לתרגל ו תעופה עם תנועת כנפיים ועוד

 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
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 : (בחצר בית הספרמהלך הפעילות )

 מתמקדפני התנועה של ציפור אחת )כל תלמיד מנחים את התלמידים לבצע תצפית על או -

ציפור אחרת ככל שניתן( בחצר בית הספר. מזכירים לתלמידים שבתצפית כותבים את ב

  מה שרואים ולא את מה חושבים.

יומן ) התנועה של הציפור - המידעאת הממצאים בכרטיס  לתעדהתלמידים מנחים את  -

  .עורכים תצפית על התנועה של ציפורים( –חלק ב  3 ,ציפורים פעילות

בסיום התצפית, מבקשים מהתלמידים לנסות לנוע כמו הציפור שעליה ערכו תצפית ולתאר  -

    את החוויה )קשה? קל?(.

 

 סיכום הפעילות )בכיתה(: 

באיזו בקבוצה מארגנים את התלמידים בקבוצות. מבקשים מהתלמידים לתאר לעמיתים  -

קבוצתית לארגון  טבלה לקבוצהאת אופן התנועה. בהמשך מגישים סביבה נעו הציפורים ו

. מסבירים ציפוריםשל ההמידע שנאסף בתצפית במטרה ליצור הכללה על דרכי התנועה 

לתלמידים את המטרה והמבנה של הטבלה ואיך מעבירים לתוכה את המידע שאורגן 

מסכמים : ג חלק 3 פעילות, ציפורים יומןראו ) ציפורהתנועה של ה –המידע בכרטיס 

  (התנועה של הציפורים -ומשווים 

לאחר השלמת המידע בטבלה עוברים לתהליכי הכללה למציאת הדומה בתנועת הציפורים.  -

המאפיינים המשותפים עוברים באופן שיטתי על המידע שמופיע בטבלה ומסמנים את 

בצבע דומה. פעולה זו תסייע לתלמידים לבצע את ההכללה המבוקשת:  לתנועת הציפורים

ובמה  על הקרקע(והליכה תעופה באוויר  –)תנועה  הציפורים לתנועה של כל משותףמה 

 .זו מזו )אופן התעופה, ואופן ההליכה על הקרקע(.  הן שונות
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 לציפורים מתקני האכלהבונים : 4פעילות 

 מטרות: 

 .מזונן של הציפוריםמהו  ישערוהתלמידים  -

 האכלה לציפורים על פי הוראות במתכון.  מתקןיבנו  התלמידים -

 ציוד וחומרים:

 .לציפורים מתקני האכלהבונים : 4יומן הציפורים: פעילות  -

 . 4מצרכים על פי מתכון לארוחת ציפורים בפעילות  -

 כלי כתיבה, טבלת איסוף נתונים. -

 

  הכנה לפעילות )בכיתה(:

המפגש בשיח על הצורך החיוני הבסיסי מזון. מדוע יצורים חיים זקוקים למזון פותחים את 

 )הודות למזון אפשר לבצע פעולות, לגדול ולהתפתח(. ללא מזון אין קיום לגוף.

 האישי מה אוכלות ציפורים.  ן או ידעסיוימנמבקשים מהתלמידים לתאר  -

וכלות, מוצע "להזמין" את מכיוון שבתנאי בית הספר לא תמיד מזדמן לראות ציפורים א -

על פי  הציפורים לארוחה במתקן האכלה. מכינים עם התלמידים מתקן האכלה לציפורים

ביומן הציפורים. המתכון מתאים לציפורים  4ההוראות שמופיעות במתכון שמוצג בפעילות 

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.

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

 על העצים.

 

 (: בחצר בית הספרמהלך הפעילות )

תליית מתקני ההאכלה. בפעילות עורכים תצפית על  לאחר כשבועקיימים את הפעילות הזו מ

מתקני ההאכלה במטרה לבדוק האם ציפורים אכן אכלו מהמתקן, ואילו סוגי זרעים נאכלו על 

 ידי הציפורים. 

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

 העצים.

לבדוק אילו סוגי זרעים נאכלו על ידי ציפורים ואת כמות הזרעים מבקשים מהתלמידים  -

   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(

סוג הזרעים שנאכלו בכמות הגדולה מבקשים מהתלמידים להסיק בהתאם לממצאים מהו  -

 ביותר. 

מהתלמידים לשער אילו ציפורים אכלו מן הזרעים וכיצד ניתן להסיק מכך אילו  מבקשים -

הבאה של זיהוי ציפורים בסביבת  תציפורים נמצאות בסביבת בית הספר )כהכנה לפעילו

בפעילויות  מבקשים מהתלמידים להיזכר אילו ציפורים פגשו בחצר בית הספר. בית הספר(

 קודמות ולשער מי מהן אכלה מהזרעים.

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

זה התלמידים מאפיינים ציפורים בסביבה הקרובה באמצעות תמונות וקטעי מידע  פרקב

בסיום הפרק עורכים שיח  ומציגים את המידע אודות הציפורים באלבום כיתתי משותף.

 . מטה קוגניטיבי

 ציפורים בסביבה הקרובה - מאפיינים ומציגים מידע באלבום ציפורים כיתתי :5פעילות 

 מטרות: 

 ניתן לזהות ציפורים ממינים שונים.  םבעזרתש מאפיינים יתארו התלמידים -

  .מידעמידע אודות ציפורים ממינים שונים בכרטיסי  יציגוהתלמידים  -

 .כיתתי ציפוריםבאלבום  מידעאת כרטיסי ה יארגנוהתלמידים  -

 

 ציוד:

 ציפורים בסביבה הקרובה. -אלבום ב: 5יומן הציפורים: פעילות  -

 ציפורים נפוצות בסביבה. של: תמונות 2נספח  -

  



  
 

  

 אביבאוניברסיטת תל 
 בית הספר לחינוך

 המרכז לחינוך
 מדעי וטכנולוגי 

 משרד החינוך
 המינהל למדע וטכנולוגיה

 הפיקוח על הוראת
 מדע וטכנולוגיה 

 

 מרכז מורים ארצי 
 טכנולוגיההלמורי המדע ו 

 בבתי הספר היסודיים

 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 מדעיםאגף 
 
 

 מל"מ
 המרכז הישראלי 

 טכנולוגילחינוך מדעי 
 שליט-ע"ש עמוס דה

 

17 
 

 :מהלך הפעילות

   .כיתתי בפעילות זו התלמידים מכינים אלבום ציפורים

(. 2מציגים לתלמידים תמונות של ציפורים נפוצות בסביבה )ראו דוגמה בנספח  -

 מבקשים מהם לנסות לזהות את שמות הציפורים על פי מאפייניהן.

בשמם? )הרעיון הוא  ןאותשואלים: כיצד נוכל לעזור למי שאינו מכיר ציפורים לזהות  -

 לציפורים(. מידעלהוביל את התלמידים לצורך להכין כרטיסי 

 מידעלהכין כרטיס  /שלשה. מבקשים מכל זוגשלשותל/מחלקים את התלמידים לזוגות -

לציפור אחת שיבחרו מתוך מאגר התמונות. במידת הצורך יש לספק להם קטעי מידע 

 קצרים על הציפורים.

 מאגדים לאלבום ציפורים כיתתי.  מידעאת כרטיסי ה  -

 קוגניטיבי:-שיח מטה

 מטרות:

 .ולמיומנויות שהפעילו לידע שהבנו אודות מאפייני הציפורים יהיו מודעיםהתלמידים  -

והעבודה הקבוצתית להבניית  תה ובחצריבכ את תרומת הפעילויותיעריכו התלמידים  -

 ידע אודות הציפורים. 

 

הכיתתיות במטרה להביא את הלומדים למודעות אודות תהליכי הלמידה שחוו בפעילויות 

כיתתיות מוצע לשאול שאלות המתייחסות לידע שנבנה, למיומנויות שהופעלו ולתהליך -החוץו

 הלמידה. 

 דוגמאות לשאלות:להלן 

 

 על הידע:

  יש לציפורים?מצאתם שאילו מאפייני חיים  -

 שלהם? הגוף האם כל הציפורים זהות במבנה  -

 לכל הציפורים?במבנה הגוף יש אילו מאפיינים משותפים  -

 במה שונות הציפורים במבנה הגוף זו מזו?  -

 באלו דרכים נעות הציפורים?  -

 הסבירו. האם כל הציפורים נעות באותו האופן? -

 אילו מינים שונים של ציפורים זיהיתם בחצר בית הספר? -

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

כיצד הן סייעו להבניית הידע על מאפייני  ?פרהס בית בחצר הפעלתם מיומנויות אילו -

 הציפורים?

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

 

 על הפעילויות:

 .בפעילות בחצר בית הספר תםעשימה תארו  -

 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

 ?ביותר םאהבתאיזה חלק בפעילות  -

 נמק/י. בקבוצה? את העבודה םהאם אהבת -

  עליהם? םקשיים? כיצד התגברת כםלהאם היו  -
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ח   יֹוַמן ִצפֹוִרים: 1ִנְספָּ

 

 

 יֹוַמן ִצפֹוִרים

 

 

 

ם ַהַתְלִמיד/ה: _____________  _________שֵׁ

ה:_______  ַהִכתָּ

ֶפר ית סֵׁ ם בֵׁ  : _______________________שֵׁ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100


 
 

 
  

 אוניברסיטת תל אביב
 חינוךבית הספר ל

 המרכז לחינוך
 מדעי וטכנולוגי 

 משרד החינוך
 המינהל למדע וטכנולוגיה

 הפיקוח על הוראת
 מדע וטכנולוגיה 

 

 מרכז מורים ארצי 
 טכנולוגיההלמורי המדע ו 

 בבתי הספר היסודיים

 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 מדעיםאגף 
 
 

 מל"מ
 המרכז הישראלי 

 לחינוך מדעי טכנולוגי
 שליט-הע"ש עמוס ד

 

2 
 

  

ַדַעת ַעל ִצפֹוִרים: 1 ְפִעילּות ה ָאנּו רֹוִצים לָּ   ?מָּ

רֹוׁש ׁש  " ָחֵצרַעל רֹאׁש ַהבְּ  ב 

ָחה  מְּ  וֲַהֻמָלה,שִׂ

יר ים ָבעִׂ  ָׁשם ָכל ַהצִּׂפֹורִׂ

ֵהָלה"  ימּו ַמקְּ  ֵהקִׂ

יָזה / ֵלָאה נָאֹור ֵהָלה ַעלִׂ ּתֹוְך ַמקְּ  ()מִׂ

 

לֹות  שֹוֲאִלים ְשאֵׁ

ָחֵצר,  ים ב  ם צִּׂפֹורִׂ ּת  ַגׁשְּ לּו ּפְּ  אִׂ

ים אֹוָתן ם ׁשֹוֲאלִׂ ֵאלֹות ֱהיִׂית   ? ֵאילּו ׁשְּ

 

חּו ָחֵמׁש .1 ים נַסְּ ֵאלֹות ַעל צִּׂפֹורִׂ  :ׁשְּ

 __________________?___ָמַתי ____________________________ .א

 ________________________?__ֵאיְך________________________ .ב

 ___________________?__ַכָמה ____________________________ .ג

ם .ד  _________?________________________________________ ַהאִׂ

 __________________________________?_______________ֵהיָכן  .ה

ֵאלֹות .2 ׁשּובֹות ַלשְּ ַקֵבל ּתְּ   ?ֵכיַצד ּתּוכְּלּו לְּ

 :ַהִקיפּו

ית .א  נֲַערְֹך ַּתצְּּפִׂ

מּונֹות .ב תְּ בֹונֵן בִׂ  נִׂתְּ

טֹונִׂים .ג רְּ ה סִׂ א   נִׂרְּ

ָרא ֵמיָדע .ד  נִׂקְּ

 : ________________ַאֵחר .ה
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 ּוף ֶשל ַהִצפֹוִריםִמְבנֵׁה ַהּג: 2 ְפִעילּות

ֶלק י ַהּגּוף ֶשל ַהִצפֹור חֵׁ  א: ְמַזִהים ֶאת ֶאְברֵׁ

ָחֵצר יָה ָראּו ב  ים. ַאיָה וְּאּורִׂ פִׂ עֹופְּ  ַבֲעֵלי ַחיִׂים מְּ

יָה ָׁשַאל:  אּורִׂ

ָעף י ׁש  ם ָכל מִׂ  ?הּוא צִּׂפֹור ַהאִׂ

 חֹוְשִבים וְכֹוְתִבים

ָעף הּוא צִּׂפֹו: ַהִקיפּו .1 י ׁש  ן   רָכל מִׂ   ֹלא / כֵׁ

ׁשּוָבה .2 ת ַהּתְּ קּו א  : נַמְּ

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

ל צִּׂפֹור .3 ָגזִׂי )סּוג ׁש  מּונֹות ַהיַרְּ תְּ בֹונְּנּו בִׂ תְּ   (.הִׂ

 

 

ָגזִׂי? .א ים יֵׁש ַליַרְּ  .יפּוַהקִ  ֵאילּו ֵאיָברִׂ

נַיִׂם   רֹאׁש  כְּנַָפיִׂם   יַָדיִׂם    ַקרְּ

ים   ֵעינַיִׂם ירִׂ נַּפִׂ  ַרגְַּליִׂם   ָזנָב  סְּ

 

ָגזִׂי?  .ב  . ַהִקיפּוָמה עֹוד יֵׁש ַליַרְּ

יָה   ַמּקֹור   ֵשָער   נֹוצֹות   קֹונְּכִׂ
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יּור .4 ים ַבצִׂ אִׂ ֵקי ַהצִּׂפֹור ַלָמקֹום ַהַמתְּ לְּ מֹות ח  חּו ַקו ֵבין ׁשְּ תְּ  :מִׂ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ים: ָבעִׂ צְּ ת ַהצִּׂפֹור בִׂ עּו א   צִׂבְּ

ת  .א ָכחֹל א  נָּבבְּ ל ַהצִּׂפֹור. ַהזָּ  ׁש 

ת  .ב ָכתֹם א  י בְּ יָה.ַרְגלֵׁ עֹות  צְּבְּ  ַהצִּׂפֹור וְּא 

ת  .ג ָאפֹר א  ֶזהבְּ ל ַהצִּׂפֹור ַהֶבֶטן וְֶהחָּ  .ׁש 

 

 

 ַרְגַליִם

 ֶבֶטן

 ַצּוָּאר

 רֹאש

 זָּנָּב

 ְכנַָּפיִם

יַניִם  עֵׁ

 ַמקֹור

עֹות  ֶאְצבָּ

 ַּגב
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ֶלק ב: עֹוְרִכים ַתְצִפית ַעל ִמְבנֵׁה ַהּגּוף ֶשל ִצפ  ֹוִריםחֵׁ

ה ִאיִשית  ֲעבֹודָּ

יס ֵמיָדע: ִצּיּוד טִׂ יָבה, ַכרְּ ת, כְֵּלי כְּתִׂ פ  ק  ׁשְּ  מִׂ

ר, ים ַלֲחַצר ֵבית ַהֵספ  אִׂ  יֹוצְּ

ט! ק  ׁש  כִׂים בְּ ... הֹולְּ ׁשְּ ׁשְּ  ׁשְּ

יב, יב ָסבִׂ ים ָסבִׂ ַּתכְּלִׂ סְּ  מִׂ

ים. ים צִּׂפֹורִׂ שִׂ ַחּפְּ  מְּ

ים צִּׂפֹור, ַגלִׂ ם מְּ  אִׂ

יָה ַכָמה  ים ֵאל  בִׂ ָקרְּ תְּ ָׁשר.מִׂ פְּ א   ׁש 

יָה  כִׂים ָעל   .ַתְצִפיתעֹורְּ

 

בֹונְּנּו ַבצִּׂפֹור. תְּ  הִׂ

יס ַהֵמיָדע ַהָבא טִׂ ת ַכרְּ ימּו א  לִׂ  :ַהׁשְּ

ע: ִמְבנֵׁה ּגּוף ַהִצפֹור ידָּ  ַכְרִטיס מֵׁ

ם ַהִצפֹור: ______________ .1  שֵׁ

יפּו: ּגֶֹדל ַהִצפֹור .2 יֹונָה: ַהּקִׂ ַטנָה מִׂ יֹונָהגְּ /כְּמֹו יֹונָה/קְּ  דֹוָלה יֹוֵתר מִׂ

בּו :ֶצַבע .3 ל ַהצִּׂפֹור: כִּׂתְּ ַבע ַהבֹוֵלט ׁש   ____________________ :ַהצ 

בּו ים: כִּׂתְּ ים נֹוָספִׂ ָבעִׂ  _____________________: צְּ

יפּו :ִכּסּוי ּגּוף .4 ים: ַהּקִׂ ַקשִׂ וָה/נֹוצֹות/עֹור ָחָלק/ַקשְּ  ַּפרְּ

בּו :ַמקֹור .5 ַבע : כִּׂתְּ  _________________ֹור ַהַמּקצ 

יפּו ְך ַהַמּקֹור: ָקָצר: ַהּקִׂ  ָארְֹך/אֹר 

יפּו :זָּנָּב .6 ְך ַהָזנָב: ָקָצר: ַהּקִׂ  ָארְֹך/ֵבינֹונִׂי/אֹר 

יפּו ַּפֵצל/צּוַרת ַהָזנָב: יָָׁשר: ַהּקִׂ תְּ  מִׂ

יפּו :ְכנַָּפיִם .7  ֵאין/יֵׁש: ַהּקִׂ

בּו  ַּפר ַהכְּנַָפיִׂם: כִּׂתְּ סְּ  : ________________מִׂ

יפּו :ַרְגַליִם .8  יֵׁש/ֵאין: ַהּקִׂ

בּו  ַּפר ָהַרגְַּליִׂם: כִּׂתְּ סְּ  : ________________מִׂ
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ֶלק  ִמְבנֵׁה ַהּגּוף ֶשל ַהִצפֹוִרים -ים וְמַסְכִמים ּוַמְשוִ : ג חֵׁ

ה  ה ִבְקבּוצָּ יםֲעבֹודָּ ידִׂ מִׂ לֹוָׁשה ַּתלְּ  ()ׁשְּ

יפּו .1 ֲאַספְּ  ַהּקִׂ ת ַהֵמיָדע ׁש  ָלה ַהָבָאה א  יםַבַטבְּ ם ַעל ַהצִּׂפֹורִׂ   .ּת 

 

 ְמַאְפיְִנים ֶשל ִמְבנֵׁה ַהּגּוף ֶשל ַהִצפֹוִרים

ם ַהִצפֹור  שֵׁ

 

 ְמַאְפיְִנים

ם ַהִצפֹור  שֵׁ

____________ 

ם ַהִצפֹור  שֵׁ

____________ 

ם ַהִצפֹור  שֵׁ

____________ 

 ? ַהִאם ַלִצפֹור יֵׁש ַמקֹור

יפּו  :ַהּקִׂ
 ֵכן / ֹלא / ֹלא ֵכן ֵכן / ֹלא

ה ְכנַָּפיִם יֵׁש ַלִצפֹור  ? ַכמָּ

יפּו  :ַהּקִׂ
2 / 4 2 / 4 2 / 4 

ה ַרְגַליִם יֵׁש ַלִצפֹור   ?ַכמָּ

יפּו  :ַהּקִׂ
2 / 4 2 / 4 2 / 4 

 ?ַהִאם ַלִצפֹור יֵׁש נֹוצֹות

יפּו  :ַהּקִׂ
 ֵכן / ֹלא ֵכן / ֹלא ֵכן / ֹלא

 ?ַהִאם ַלִצפֹור יֵׁש זָּנָּב

יפּו  :ַהּקִׂ
 ֵכן / ֹלא ֵכן / ֹלא ֵכן / ֹלא

נָּב  ? ַמהּו אֶֹרְך ַהזָּ

יפּו  :ַהּקִׂ
 ָקָצר / ֵבינֹונִׂי / ָארְֹך ָקָצר / ֵבינֹונִׂי / ָארְֹך ָקָצר / ֵבינֹונִׂי / ָארְֹך

נָּב  ?ַמִהי צּוַרת ַהזָּ

יפּו  :ַהּקִׂ
ַּפֵצל תְּ ַּפֵצל יָָׁשר / מִׂ תְּ ּפַ  יָָׁשר / מִׂ תְּ  ֵצליָָׁשר / מִׂ

 ?ַמהּו ֶצַבע ַהִצפֹור

בּו  :כִּׂתְּ
   

 ?ַמהּו ּגֶֹדל ַהִצפֹור

יפּו  :ַהּקִׂ

יֹונָה / כְּמֹו יֹונָה  ַטנָה מִׂ קְּ

יֹונָה  / גְּדֹוָלה מִׂ

יֹונָה / כְּמֹו יֹונָה  ַטנָה מִׂ קְּ

יֹונָה  / גְּדֹוָלה מִׂ

יֹונָה / כְּמֹו יֹונָה  ַטנָה מִׂ קְּ

יֹונָה  / גְּדֹוָלה מִׂ
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ָמה  .2 ים זֹו ַלזֹו? ּדֹומֹותבְּ  ַהצִּׂפֹורִׂ

ֵאלֹות ַהָבאֹות יבּו ַעל ַהשְּ ָלה וְָּהׁשִׂ קּו ַבַטבְּ דְּ  :בִׂ

ים יֵׁש   .א ָכל ַהצִּׂפֹורִׂ ם לְּ יפּו        ? ְכנַָּפיִםַהאִׂ ן : ַהּקִׂ  ֹלא  /  כֵׁ

ים יֵׁש    .ב ָכל ַהצִּׂפֹורִׂ ם לְּ י ַרְגַליִםַהאִׂ יפּו  ?ְשתֵׁ ן : ַהּקִׂ  אֹל  /  כֵׁ

ים יֵׁש    .ג ָכל ַהצִּׂפֹורִׂ ם לְּ יפּו         ? ַמקֹורַהאִׂ ן : ַהּקִׂ  ֹלא  /  כֵׁ

ים יֵׁש   .ד ָכל ַהצִּׂפֹורִׂ ם לְּ יפּו        ? נֹוצֹותַהאִׂ ן : ַהּקִׂ  ֹלא  /  כֵׁ

  

יקּו: ָמה  ףַהסִׂ תָּ ים? ְמשֻׁ ָכל ַהצִּׂפֹורִׂ  לְּ

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

ָמה  .3 ים זֹו שֹונֹות בְּ  ? זֹומִׂ ַהצִּׂפֹורִׂ

ֵאלֹות ַהָבאֹות יבּו ַעל ַהשְּ ָלה וְָּהׁשִׂ קּו ַבַטבְּ דְּ  :בִׂ

ַבע .א אֹותֹו ַהצ  ים בְּ ם ָכל ַהצִּׂפֹורִׂ יפּו        ?ַהאִׂ ן : ַהּקִׂ  ֹלא  /  כֵׁ

ים בְּ  .ב ם ָכל ַהצִּׂפֹורִׂ לַהאִׂ יפּו         ?אֹותֹו ַהגֹד  ן : ַהּקִׂ  ֹלא  /  כֵׁ

ְך ָזנָב .ג ים אֹותֹו אֹר  ָכל ַהצִּׂפֹורִׂ ם לְּ יפּו     ?ַהאִׂ ן : ַהּקִׂ  ֹלא  /  כֵׁ

ים אֹוָתּה צּוַרת ָזנָב .ד ָכל ַהצִּׂפֹורִׂ ם לְּ יפּו  ? ַהאִׂ ן : ַהּקִׂ  ֹלא  /  כֵׁ

יקּו  ָמה : ַהסִׂ זֹו? שֹונֹותבְּ ים זֹו מִׂ  ַהצִּׂפֹורִׂ

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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 ַּגם ִצפֹוִרים נָּעֹות: 3 ְפִעילּות

ֶלק הא:  חֵׁ ה )ַבִכתָּ  (ִצפֹוִרים ִבְתנּועָּ

ה ַבַמיִׂם,  ָדג שֹוח 

ַקע,  נָָחׁש זֹוֵחל ַעל ַהַּקרְּ

ים?וְַּהצִּׂפֹו  רִׂ

 

 ְמַזִהים ּוַמְשִליִמים

ֵאלֹות י צִּׂפֹור" וֲַענּו ַעל ַהשְּ יר "לּו ָהיִׂיתִׂ ת ַהשִׂ אּו א  רְּ  . קִׂ

יִיִתי ִצפֹור  לּו הָּ

י יָכֹול ָלעּוף,  ָהיִׂיתִׂ

רֹׁש זּוג כְּנַָפיִׂם וְָּלעּוף ַבָשַמיִׂם. פְּ  לִׂ

ָגבֹוּהַ  יט מִׂ ַהבִׂ י יָכֹול לְּ  ָהיִׂיתִׂ

ת ַהכֹל, אֹות א  רְּ  וְּלִׂ

ת ַהיָם ַהָגדֹול ץ וְַּגם א  ת ָכל ָהָאר   .א 

לֹות   ְשאֵׁ

יר? ______________________ .1 ֻסָּפר ַבשִׂ נּוָעה מְּ  ַעל ֵאיז ה סּוג ּתְּ

ים .2 ל צִּׂפֹורִׂ ים ׁש  נּוָעה נֹוָספִׂ יפּו: סּוֵגי ּתְּ  ַהּקִׂ

 יָה חִׂ יָלה    שְּ   זְּחִׂ

  

 נִּׂתּור  

  

 ַאֵחר____ :____  

 עּוָפה   ּתְּ

  

 יָכה   ֲהלִׂ

  

 יָצה   רִׂ

  

 ַאֵחר____ :___  

יפּו .3 ת ָלּה: ַהּקִׂ ר  ׁש  ַאפְּ ָמקֹום מְּ ָמקֹום לְּ ל ַהצִּׂפֹור מִׂ נּוָעה ׁש   …ַהּתְּ

סֹר ֵמיָדע א. מְּ  לִׂ

ַחֵּפש ָמזֹון .ב  לְּ

נְּׁשֹם ג.  לִׂ

ַסָכנָה ד. רַֹח מִׂ בְּ לִׂ

http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
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זְַּרת .4 ע  ָמקֹום בְּ ָמקֹום לְּ ים נָעֹות מִׂ ימּו: צִּׂפֹורִׂ לִׂ   ...ַהׁשְּ

 .  ______________זּוג  .א

ָׁשר  פְּ זְַּרת ה_________ א  ע   ____________. בְּ

  .______________זּוג  .ב

ָׁשר  פְּ זְַּרת ה_________ א  ע   ____________.בְּ

 

רֹור ַהַביִׂת .5 ל דְּ מּונָה ׁש  בֹונְּנּו ַבּתְּ תְּ  . הִׂ

רֹור?  ָמֵהם .א ל ַהדְּ נּוָעה ׁש  ֵרי ַהּתְּ   ________. ,_______ֵאיבְּ

בּו .ב ת  כִּׂתְּ מּונָהא  ים ַבּתְּ אִׂ רֹור ַבָמקֹום ַהַמתְּ ל ַהדְּ נּוָעה ׁש  ֵרי ַהּתְּ מֹות ֵאיבְּ   .ׁשְּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ל ַהְתנּוָעה ֵאיְבֵרי  ַהַבִית ְדרוֹר שֶׁ

http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
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ֶלק רב:  חֵׁ צֵׁ ה ֶשל ִצפֹוִרים )ֶבחָּ  (עֹוְרִכים ַתְצִפית ַעל ַהְתנּועָּ

יס ֵמיָדע: ִצּיּוד טִׂ יָבה, ַכרְּ ת, כְֵּלי כְּתִׂ פ  ק  ׁשְּ  מִׂ

 

ים ַלֲחַצר ֵבית ַהסֵ  אִׂ ר,יֹוצְּ  פ 

ט! ק  ׁש  כִׂים בְּ ... הֹולְּ ׁשְּ ׁשְּ  ׁשְּ

יב, יב ָסבִׂ ים ָסבִׂ ַּתכְּלִׂ סְּ  מִׂ

ים. ים צִּׂפֹורִׂ שִׂ ַחּפְּ  מְּ

ם צִּׂפֹור, ית  ם גִׂלִׂ  אִׂ

ָׁשר פְּ א  יָה ַכָמה ׁש  ָקֵרב ֵאל  תְּ הִׂ  נַסּו לְּ

יָה  כּו ָעל  רְּ  . ַתְצִפיתוְּעִׂ

 

http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
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ה ֶשל ַהִצפֹור. 1  .ִהְתבֹוְננּו ַבְתנּועָּ

ימּו לִׂ יס ַהֵמיָדע ַהׁשְּ טִׂ ַכרְּ ת ַהֵמיָדע בְּ   .א 

 

ה ֶשל ַהִצפֹור ע: ַהְתנּועָּ ידָּ  ַכְרִטיס מֵׁ

 : _________________ֵׁשם ַהצִּׂפֹור .1

יפּו: .2 ֵצאת ַהצִּׂפֹור? ַהּקִׂ  ֵהיָכן נִׂמְּ

 ָבֲאוִׂיר  .א

 ַעל ֵעץ  .ב

 ַבַמיִׂם .ג

ַקע .ד  ַעל ַהַּקרְּ

ַקע? ַהּקִׂ 3 ם ַהצִּׂפֹור נָָעה ַעל ַהַּקרְּ ן    יפּו: . ַהאִׂ  ֹלא  /  כֵׁ

יפּו.  .4 ַקע? ַהּקִׂ ם ֵכן, ֵכיַצד נָָעה ַהצִּׂפֹור ַעל ַהַּקרְּ  אִׂ

כ ת  .א  הֹול 

 ָרָצה  .ב

ֵּתי ָהַרגְַּליִׂם(  ג. ם ׁשְּ צ ת עִׂ ת )קֹופ  ר  נַּת   מְּ

ם ַהצִּׂפֹור נָָעה ָבֲאוִׂ  .5 יפּו: וַהאִׂ ן      יר? ַהּקִׂ  ֹלא  /  כֵׁ

ם ֵכן, ֵכיַצד נָָעה הַ  יפּו. אִׂ  צִּׂפֹור ָבֲאוִׂיר? ַהּקִׂ

נּוָעה( א. ֹלא ּתְּ רּושֹות לְּ  דֹוָאה )ַהכְּנַָפיִׂם ּפְּ

דֹות ב.  כְּנַָפיִׂם עֹולֹות וְּיֹורְּ

ירּות ג. הִׂ מְּ  ַהכְּנַָפיִׂם נָעֹות ַבָמקֹום בִׂ

ת וְּעֹוָלה כְּמֹו ַגל ד. ד   ַהצִּׂפֹור יֹור 

 

http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
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יִינּו נִָּעים ְכמֹו ִצפֹור. 2  ...לּו הָּ

ַקע. נ .א ָלכ ם ַעל ַהַּקרְּ  ּועּו כְּמֹו ַהצִּׂפֹור ׁש 

יפּו: ֵכן/ֹלא ם ָלנּוַע כְּמֹו ַהצִּׂפֹור? ַהּקִׂ ּת  ַלחְּ צְּ ם הִׂ  ַהאִׂ

ָלכ ם ָבֲאוִׂיר.  .ב  נּועּו כְּמֹו ַהצִּׂפֹור ׁש 

יפּו: ֵכן/ֹלא ם ָלנּוַע כְּמֹו ַהצִּׂפֹור? ַהּקִׂ ּת  ַלחְּ צְּ ם הִׂ  ַהאִׂ

ים .ג ים עֹוזְּרִׂ ימּו: ֵאילּו ֵאיָברִׂ לִׂ ים ָלנּוַע? ַהׁשְּ  ַלצִּׂפֹורִׂ

ַקע: ________________  ַעל ַהַּקרְּ

 ___________________ יר:וָבֲאוִׂ 

 

 

http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
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ֶלק ה( -ים וִ ְמַסְכִמים ּוַמְשוג:  חֵׁ ה ֶשל ַהִצפֹוִרים )ַבִכתָּ  ַהְתנּועָּ

ה ִבְקבּוצָּה ים) ֲעבֹודָּ ידִׂ מִׂ לֹוָׁשה ַּתלְּ  (ׁשְּ

יפּו .1 ָלה הַ  ַהּקִׂ ָכל צִּׂפֹורַבַטבְּ ים לְּ אִׂ ת ַהֵמיָדע ַהַמתְּ  .ָבָאה א 

 
ה ֶשל ַהִצפֹוִרים  ַהְתנּועָּ

ם ַהִצפֹור   שֵׁ

 ְמַאְפיְִנים 

ה  ֶשל ְתנּועָּ

ם ַהִצפֹור  שֵׁ

____________ 

ם ַהִצפֹור  שֵׁ

____________ 

ם ַהִצפֹור  שֵׁ

____________ 

 ַהִאם ַהִצפֹור 

ֲאוִיר ה בָּ פָּ  ?עָּ
 ֵכן / ֹלא ֵכן / ֹלא ֹלאֵכן / 

ה  פָּ יַצד עָּ  כֵׁ

ֲאוִיר   ?ַהִצפֹור בָּ

רּושֹות /  נַָפיִׂם ּפְּ כְּ ה בִׂ דֹוא 

ָלה  ת ַבכְּנַָפיִׂם ַמעְּ נ פ  נַפְּ מְּ

 וַָמָטה

רּושֹות /  נַָפיִׂם ּפְּ כְּ ה בִׂ דֹוא 

ָלה  ת ַבכְּנַָפיִׂם ַמעְּ נ פ  נַפְּ מְּ

 וַָמָטה

רּושֹות /  נַָפיִׂם ּפְּ כְּ ה בִׂ דֹוא 

ָלה  ת ַבכְּנַָפיִׂם ַמעְּ נ פ  נַפְּ מְּ

 וַָמָטה

 ַהִאם ַהִצפֹור 

ה ַעל ַהַקְרַקע  ?נָּעָּ
 ֵכן / ֹלא ֵכן / ֹלא ֵכן / ֹלא

ה ַהִצפֹור  יַצד נָּעָּ  כֵׁ

 ַעל ַהַקְרַקע?

ת ר  נַּת  כ ת / ָרָצה / מְּ ת הֹול  ר  נַּת  כ ת / ָרָצה / מְּ ת הֹול  ר  נַּת  כ ת / ָרָצה / מְּ  הֹול 

 

יפּו  .2 ָלה וְַּהּקִׂ קּו ַבַטבְּ דְּ  ֹלא נָּכֹון  /  נָּכֹוןבִׂ

   ים ַקע נָּעֹותָכל ַהצִּׂפֹורִׂ  ֹלא נָּכֹון  /  נָּכֹון    ַעל ַהַּקרְּ

   ים פֹותָכל ַהצִּׂפֹורִׂ  ֹלא נָּכֹון  /  נָּכֹון    ָבֲאוִׂיר עָּ

   ים  ֹלא נָּכֹון  /  נָּכֹון     נָּעֹותָכל ַהצִּׂפֹורִׂ

  ים אֹוָתּה צּוָרה ָכל ַהצִּׂפֹורִׂ ַקע בְּ  ֹלא נָּכֹון  /  נָּכֹון  .נָעֹות ַעל ַהַּקרְּ

  אֹוָתּה צּוָרה ים ָעפֹות ָבֲאוִׂיר בְּ   ֹלא נָּכֹון  /  נָּכֹון   .ָכל ַהצִּׂפֹורִׂ

יקּו: ָמה  .א ים ּדֹוֶמהַהסִׂ ל ַהצִּׂפֹורִׂ נּוָעה ׁש    ?ַבּתְּ

_____________________________________________________ 

יקּו: ָמה  .ב ים שֹוֶנהַהסִׂ ל ַהצִּׂפֹורִׂ נּוָעה ׁש   ?ַבּתְּ

_____________________________________________________ 

http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
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ה ְלִצפֹוִרים : 4 ְפִעילּות לָּ  ִמְתְקנֵׁי ַהֲאכָּ

 

ה ה ְלִצפֹוִרים )ַבִכתָּ לָּ ֶלק א: בֹוִנים ִמְתְקנֵׁי ַהֲאכָּ  (חֵׁ

ה אֹוְכלֹות ִצפֹוִרים  ?מָּ

ָבה ַאיָה,  "י עּוָגהאּולַ "  ָחׁשְּ

יַדת יְָּרקֹות" טִׂ  ָאַמר ָאָדם, "ַּפׁשְּ

נָם?" ָרה ַהמֹוָרה "ַהֻאמְּ  .ָאמְּ

  

 

ים? כ ם, צִּׂפֹורִׂ ּתְּ ַדעְּ  ָמה אֹוכְּלֹות, לְּ

ת ַהָצעֹוֵתיכ ם .1 בּו א    :כִׂתְּ

 _________________ .א

 _________________ .ב

 _________________ .ג

 

http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
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ינּו  .2 ַקן ַהֲאָכָלה ָהכִׂ תְּ ים  מִׂ כֹוןַלצִּׂפֹורִׂ י ַהַמתְּ  :ַהָבא ַעל ּפִׂ

  

ה ְלִצפֹוִרים  ַמְתכֹון ֲארּוחָּ

 

ים יבִּ   ַמְרכִּ

  ַמח ָלָבן ילֹוגְָּרם ק  י קִׂ  ֲחצִׂ

   ן ַחָמנִׂיֹות מ   ָקנֹוָלה/כֹוס ׁש 

   י כֹוס ַמיִׂם  ֲחצִׂ

   50  נִׂים  גְָּרם ָבטְּ

   50 ים ֻקָלפִׂ ֵעי ַחָמנִׂיָה מְּ  גְָּרם ַזרְּ

   50  ְּׁשֹםג  ָרם ֻׁשמְּ

   ן ל ֵעץ אֹר  ים ׁש  תּוחִׂ ים ּפְּ ֻרָבלִׂ טְּ צְּ  אִׂ

   ַבׁש ַעט דְּ  מְּ

   כְּחֹול  מִׂ

   ז ל  חּוט ַברְּ

 

 אֶֹפן ַהֲהָכנָה

כּו  .1 פְּ ַמח.ׁשִׂ ת ַהּק  ָעָרה א   ַלּקְּ

יפּו  .2 ן וְַּהַמיִׂם.הֹוסִׂ מ  ת ַהש   א 

ַקָבַלת ָבֵצק.לּוׁשּו  .3 זְַּרת ַהיַָדיִׂם ַעד לְּ ע   בְּ

יפּו  .4 ׁשֹם.א  הֹוסִׂ ֵעי ַהַחָמנִׂיָה וְַּהֻשמְּ נִׂים, ַזרְּ  ת ַהָבטְּ

יד. ַעדלּוׁשּו  .5 ה ָאחִׂ א  ַקָבַלת ָבֵצק ַבַעל ַמרְּ  לְּ
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http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
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ַקן ַהַהֲאָכָלה. .3 תְּ ת מִׂ נּו א   בְּ

ֻרָבל. א. צְּטְּ ַקֵשי ָהאִׂ ת ַהָבֵצק ֵבין ַקשְּ נִׂיסּו א   ַהכְּ

זְּרַ   ב. ע  ַבׁש בְּ ַעט דְּ ֻרָבל מְּ צְּטְּ חּו ַעל ָהאִׂ רְּ כְּחֹול.מִׂ  ת מִׂ

ֻרָבל. ג. צְּטְּ ֵצה ָהאִׂ קְּ ז ל לִׂ ת חּוט ַהַברְּ רּו א  ׁשְּ  קִׂ

ֻבָגר  ד. זְַּרת מְּ ע  ֻרָבל ַעל ֲענַף ָהֵעץ בְּ צְּטְּ ת ָהאִׂ לּו א   .ּתְּ
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ֶלק הב:  חֵׁ  עֹוְרִכים ַתְצִפית ְבִמְתְקנֵׁי ַהַהֲאכָּלָּ

יָבה: ִצּיּוד  כְֵּלי כְּתִׂ

  

ר, ים ַלֲחַצר ֵבית ַהֵספ  אִׂ  יֹוצְּ

נֵי ַהַהֲאָכָלהלִׂ  קְּ תְּ ת מִׂ דֹק א   .בְּ

 

ֻבָגר/ת. זְַּרת מְּ ע  ֻרָבל ֵמָהֵעץ בְּ צְּטְּ ת ָהאִׂ ידּו א   הֹורִׂ

כ ם.  בּוַצתְּ ינָה קְּ ֵהכִׂ ַקן ַהַהֲאָכָלה ׁש  תְּ מִׂ בֹונְּנּו בְּ תְּ  הִׂ

יבּו: קּו וְָּהׁשִׂ דְּ  בִׂ

ֻרָבל?  .1 צְּטְּ ים ַעל ָהאִׂ ֲארּו זְָּרעִׂ ם נִׁׂשְּ יפּו:    ַהאִׂ ן    ַהּקִׂ  ֹלא /  כֵׁ

ֲארּו? ___________ .2 ים נִׁׂשְּ ים, ֵאילּו סּוֵגי זְָּרעִׂ ֲארּו זְָּרעִׂ ם נִׁׂשְּ  אִׂ

ים, .3 ֲארּו זְָּרעִׂ ם ֹלא נִׁׂשְּ ים?  אִׂ  ַׁשֲערּו: ָמה ָקָרה ַלזְָּרעִׂ

ָערֹות ָפחֹות ָׁשלֹוׁש ַהׁשְּ בּו לְּ  :כִׂתְּ

 א._________________________________________

 ________________ב._________________________

 ג._________________________________________

ָערֹות.1 יַקת ַהַהׁשְּ דִׂ בְּ ָרכִׂים לִׂ יעּו דְּ  . ַהצִׂ

ָעָרה   א: _________________________________________ַהׁשְּ

ָעָרה   ב: _________________________________________ַהׁשְּ

ָעָרה   _____________________ג: ____________________ַהׁשְּ
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ה -ַאְלבֹום : 5 ְפִעילּות ה ַהְקרֹובָּ  ִצפֹוִרים ַבְּסִביבָּ

ֶלק ע ְלִצפֹוִריםא:  חֵׁ ידָּ י מֵׁ  ַכְרִטיסֵׁ

ים: ֲעזִָּרים יֵרי צִּׂפֹורִׂ ים, ַמגְּדִׂ מּונֹות צִּׂפֹורִׂ  ּתְּ

 

י צִּׂפֹור,  יתִׂ מֹול ָראִׂ תְּ  א 

רֹור. ָגזִׂי, אּוַלי דְּ  אּוַלי יַרְּ

 ָכתֹם וְָּכנָף כְֻּחָלה, ַמּקֹור 

ָמּה ת ׁשְּ י יֹוֵדַע א   .לּו ַרק ָהיִׂיתִׂ

 

 ְמַאְפיְִנים ִצפֹוִרים

ילּות ַהזֹו  עִׂ ת ַהּפְּ ים א  עִׂ ַבצְּ זּוגֹות.מְּ  בְּ

כּונֹות ַהָבאֹות:  .1 זְַּרת ַהּתְּ ע  ים בְּ ַזהֹות צִּׂפֹורִׂ ָׁשר לְּ פְּ ימּו: א  לִׂ  ַהׁשְּ

 _________________   _________________  ________________ 

 _________________   _________________  ________________ 

לּו ֵמַהמֹוָרה. .2 ַקבְּ ּתְּ מּונֹות ׁש  בֹונְּנּו ַבּתְּ תְּ  הִׂ

 ַבֲחרּו צִּׂפֹור ַאַחת. 

בּו ם: כִּׂתְּ ּת  ַחרְּ בְּ ם ַבצִּׂפֹור ׁש  ּת   ?ָמה ֲאַהבְּ

________________________________________________ 

 

ם: .3 ּת  ַחרְּ בְּ יס ֵמיָדע ַלצִּׂפֹור ׁש  טִׂ ינּו ַכרְּ  ָהכִׂ

ים, יֵרי צִּׂפֹורִׂ ַמגְּדִׂ מּונָה ּובְּ תְּ  ֵהָעזְּרּו בִׂ

כּונֹות ַהצִּׂפֹור. ת ּתְּ  ָּתֲארּו א 

יס ַהֵמיָדע. טִׂ ַכרְּ ת ַהֵמיָדע בְּ מּו א  ׁשְּ  רִׂ

יר ָקָצר ַעל ַהצִּׂפֹור כְּּתֹב ׁשִׂ  .ּתּוכְּלּו ַגם לִׂ
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ע ַלִצפֹורַכְרִטיס מֵׁ   : _____________ידָּ

י ַהִצפֹור .1  ִצְבעֵׁ

ַבע ָהרֹאׁש: _______________  צ 

ַבע ַהַמּקֹור: ____________  ___צ 

ַבע ַהכְּנַָפיִׂם: ____________  __צ 

ַבע ַהגּוף: ______________  __צ 

ים ים נֹוָספִׂ ָבעִׂ   :__________________________________צְּ

 ִמְבנֵׁה זָּנָּב .2

יפּו: ְך ַהָזנָבאֹר    :ַהּקִׂ

 ָקָצר    ֵבינֹונִׂי  ָארְֹך 

יפּו: צּוַרת ַהָזנָב  :ַהּקִׂ

  יָָׁשר   ַּפֵצל תְּ  מִׂ

 ִמְבנֵׁה ַמקֹור .3

ְך ַהַמּקֹור יפּו: אֹר    :ַהּקִׂ

  ָקָצר   ָארְֹך 

ַענְּיֵן נֹוָסף ַעל ַהצִּׂפֹור ָרט מְּ  : ּפְּ

______________________________________________________

______________________________________________________ 

ל ַהצִּׂפֹור  מּונָה ׁש  יקּו ּתְּ בִׂ  .ַהדְּ
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ֶלק ִתיב:  חֵׁ  ְמִכיִנים ַאְלבֹום ִצפֹוִרים ִכתָּ

נּו ַעל  ...ָלַמדְּ

   ים ל ַהצִּׂפֹורִׂ נֵה ַהגּוף ׁש  בְּ  מִׂ

   ים ל ַהצִּׂפֹורִׂ נּוָעה ׁש   ַהּתְּ

    ָיםַהמ ל ַהצִּׂפֹורִׂ  זֹון ׁש 

   ים ה ֵבין צִּׂפֹורִׂ  ַהדֹומ 

   ים  ַהשֹונ ה ֵבין צִּׂפֹורִׂ

 

בֹום  נּו ַלֲהָכנַת ַאלְּ ָלַמדְּ ַּתֵמׁש ַבֵמיָדע ׁש  ׁשְּ הִׂ ה.נּוַכל לְּ   ִצפֹוִרים ַבְּסִביבָּ

 

ִתי  ְמִכיִנים ַאְלבֹום ִצפֹוִרים ִכתָּ

יֵסי ַהֵמידָ  .א טִׂ ת ָכל ַכרְּ פּו א  סְּ ים.אִׂ  ע ַלצִּׂפֹורִׂ

בֹום. .ב ת/ַאלְּ ר  חֹוב  ים לְּ יסִׂ טִׂ ת ָכל ַהַכרְּ כּו א   כִׂרְּ

נְּיָנִׂים. .ג ן עִׂ ינּו ּתֹכ   ָהכִׂ

ינּו  .ד ים.ַׁשַער ָהכִׂ אִׂ  ַמתְּ

בּו .ה בֹום כִּׂתְּ יִׂים ָלַאלְּ ָׁשרִׂ פְּ ים א  מּוׁשִׂ ׁשִׂ יֹונֹות לְּ  .ַרעְּ
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ח  ה2ִנְספָּ  : ְתמּונֹות ֶשל ִצפֹוִרים ְנפֹוצֹות ַבְּסִביבָּ

 

 

 

יבּות: יְּהּוָדה ַכץ מּונֹות ַבֲאדִׂ  ַהּתְּ
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החוץ-כיתתית  הלימוד  בסביבת  ללמידה  ההוראה  דגם   
בסביבת להוראה  קונסטרוקטיביסטית  תפיסה  מוצגת   

למידה ייחודית זו.  

ולטכנולוגיה  למדע  המורים  אוכלוסיית  לכלל  מיועד  ההוראה  דגם 
בבית הספר היסודי ומשמש כמשאב להוראה ולהדרכה במטרה לקדם 
משמעותית.  הוראה  לקראת  המורים  של  המקצועיים  כישוריהם  את 

דגמי הוראה נוספים  נמצאים באתר מט"ר במדור: פדגוגיה חדשנית. 

www.matar.tau.ac.il
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