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  ו"תשס ס יחדיו רעננה"ביפירוט הפעילות 

  מאת שלומית ליפשיץ
  

  
זמן 
 'בדק

 תיאור הפעילות  מטרת הפעילות שם הפעילות משעה עד שעה

  כיצד מזהים ציפורים 09.00 – 08.30 30
  חידוד יכולת האבחנה

  .בישיבה. פתיחה
   תיאור מהלך כל הפעילות של היום

ונות משחק זיהוי ואבחנה עם תמ-
דגש על גודל ציפור גדול מ יונה . ציפורים

  .ועל צבעים, קטן מיונה
 

מה ההתנהגות  09.15 – 09.00 15
 שהציפורים עושות

  בישיבה
הסתכלות על ציפורים בסביבה מיון 

, שירה, מעוף, אכילה, הליכה: הפעילויות
 סירוק/ניקוי , מנוחה/עמידה, קריאה

10 09.15 – 09.25 

פתיחה 
 והיכרות

ל לכל ציפור יש קו
 ייחודי

  בישיבה
מיון ציפורים לפי קולות . הקשבה

 הקשבה בעיניים עצומות. שנשמעים
המדריך . המדריך מוביל. בהליכה בקבוצה . תרגול. זיהוי ציפורים 10.00 – 09.25 30

מראה ומספר ומרחיב לגבי הציפורים 
הסיור יקיף את בתי הגדול של . שרואים

 ם והשיחיםהאג, המדשאה
20 10.00- 10.20 

סיור להיכרות 
 עם ציפורים 

תרגול והפסקת עשר 
 למילוי דף תצפית

   העבודהזוגותמתחלקים ל
  בישיבה

מלא שורת תצפית זוג בסיוע המדריך יכל 
 בדף התצפית

עבודה עצמית   10.50 -10.20  30
 זיהוי –

 ציפורים

 תרגול בזיהוי ציפורים 
ושימוש ביכולות 

  האבחנה החדשות

מדריך יכוון מתפזרים בשטח שה. זוגותב
בוחרים מקום ישיבה ומבצעים את . אליו

אחד אוחז , אחד אוחז מגדיר: הפעילות 
 3 – 2כל ילד מגדיר . את טבלת התצפית
כשכולם מסיימים . ציפורים ומתחלפים

  .נאספים שוב אל המדריך
סיכום התצפית   11.05 -10.50  15

ותיאור פעילות 
 ההמשך 

  בישיבה  סיכום התצפית
תיאור . התלמידים מתארים מה ראו

פעילות ההמשך שהתלמידים יעשו בשטח 
 המשך מילוי –בית הספר וחצרות הבתים 

  .טבלת תצפית
 והדגמה הסבר  11.20 – 11.05  15

על הפעילות 
 בנית –הבאה 

מתקני האכלה 
 ושתיה

ליצור סדר וגם סקרנות 
  וענין 

  בישיבה

הכנת  12.00 – 11.20  30
. המתקנים 

מספר המתנה 
דקות עד 

 שיאורגן הציוד

כל ילד בוחר את המתקן שהוא רוצה   ליצור סדר
דוגמאות כל תלמיד לוקח  העל סמך , להכין

. את הציוד המתאים ומתחיל להכין
   יעזרומורים/הורים
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  :ציוד לכל תלמיד
  , נעלי הליכה

  כובע
  בקבוק מים

  ארוחת צהרים
  

   : ציוד לכל חוליה
   ומנוילןמגדיר מצולם 

  מצע קשיח לכתיבה
  מחק ומחדד, עפרון

  דף תצפית
  
  

  :ציוד להכנת מתקני האכלה
   בקבוקי קנקל של ליטר וחצי

  ל עם מכסה" מ300בקבוקי קנקל קטנים של 
  מחט

  מיכלי חלב מפלסטיק
  )שלומית תביא אבל אפשר להביא עוד(איצטרובלים 
  חבל דייגים

  )שלומית תביא(גמיש , חוט ברזל דק
  )כדאי להביא עוד. יאשלומית תב(פלייר 

  מספריים לכל תלמיד
   מטר10 –דק חוט ברזל 

   חבילה גדולה3 –בוטנים לא קלופים לא קלויים 
  שקית2  – בוטנים קלופים לא קלויים 

  שקית  2 –לא קלויות ,  חמניות קלופות
  שתי חבילות מרגרינה

  ג קמח"חצי ק
  ים' של סנדויצי שקיות ניילוןחבילת 

  


