
1 ערוך על ידי ורד דנוך בית ספר בלפור תל אביב

  

  רכזת מדעים- ורד דנוך

  "בלפור"ס "בי

  ז"תשס

  השבת הטבע לעיר

  "בלפור"ס " ציפורי שיר לביהשבת 
  :פתיחת הנושא לכלל התלמידים

  " .לעוף עם ציפורים" צפייה בקטע מהסרט .1

  

  א"בת)  הפיכה לעיר-עיור(תהליך האורבניזציה  . 2

  

  :'ג+'לכיתות ב

  )קבוצות, אפשר בזוגות:  שהם שומעיםומבקשים לצייר את הסיפור, מחלקים דפי ציור

  

היו כאן , היו כאן נחלים שמים זרמו בהם,  שדות בכל האיזורהיו כאן,לפני הרבה שנים, פעם

  .וכמובן היו כאן הרבה בעלי חיים וציפורים , חורשות עצים ויערות

 שמסביב היו חורשות על הגבעות,  בשדות הירוקים היו המון פרחים צבעוניים ועשב ירוק

   .וציפורים שהתעופפו בחורשות שרו וזימרו, יפות עם הרבה עצים

  .)בכל הדף,  יש להנחות את הילדים לצייר מה ששמעו-למורה(

  

והחליטו , יש בו נחל מים נקיים, ראתה שהאיזור נקי. יום אחד הגיעה לאיזור משפחה

, יהםלאט לאט הצטרפו אליהם עוד אנשים שהמקום מצא חן בעינ. לבנות את ביתם כאן

והיה צורך לסלול דרכים בין , בתים נוספים נבנו, כמות האנשים גדלה. ובנו את בתיהם

, קניונים, האנשים הרבים שהיו במקום בנו גם בתי חולים. להקים בתי ספר וגנים, הבתים

  ...חניות ועוד, מגרשי ספורט

  .קרה במציאות הילדים יאלצו לצייר את הנוף העירוני על הנוף הטבעי בדיוק כפי ש-למורה(

מה חשו כלפי הנוף ,  מה הילדים חשים בעקבות הסיפור ציור– רצוי לערוך דיון ושיחה

 הפגיעה בסביבת החיים -לציפורים ו קרה לבעלי החיים הם חושבים מהו, הטבעי והעירוני

  ).הטבעית שלהם הרחיקה רבים מהם

  

  .ס"בואו נבדוק האם יש ציפורים בחצר ביה, עתכ

  .'ג +עם דפי תצפית כיתות ב, ס"כיתות לתצפית בציפורים בחצר ביהיציאה בחצאי . 3



2 ערוך על ידי ורד דנוך בית ספר בלפור תל אביב

  

  :עורכים דיון ושיחה

  ?מעט? הרבה? כמה ציפורים ראיתם  .א

אחרות , אולי יותר מעניינות, אתם חושבים שאפשר להביא או למשוך עוד ציפורים  .ב

 ?ס"אלינו לבי

בעזרת , ותבעלי פיר, בעזרת צמחים פורחים(? כיצד נמשוך אלינו ציפורים נוספות  .ג

 . פינות האכלה- אוכל

אפשר לציין שציפורים מסוימות . לא(? האם כל הציפורים אוכלות אותו דבר  .ד

  .) עורבני לדוגמא-וציפורים אחרות מעדיפות פירות,  דרור לדוגמא-מעדיפות זרעונים

  ?איך נדע מה כל ציפור אוכלת  .ה

  . נלמד מספר עובדות על הציפורים- תשובה

  

  

  'ו-'לכיתות ד

  .  ויבצעו פעילות לפי דף עבודה/il.gov.sviva.sababa://http ים יכנסו לאתרהתלמיד

  

  .עורכים שיחת סיכום, בדף העבודהבסיום הפעילות 

  
  .צריך שיהיה להן כדאי להגיע, בשביל למשוך ציפורים

  .ים פינות האכלהולהק, בעלי פירות, אפשר לשתול צמחים בעלי פרחים

אפשר לציין שציפורים מסוימות מעדיפות . לא(? האם כל הציפורים אוכלות אותו דבר

  .) עורבני לדוגמא- וציפורים אחרות מעדיפות פירות,  דרור לדוגמא- זרעונים

  ?איך נדע מה כל ציפור אוכלת

  )בפרק הבא. ( נלמד מספר עובדות על הציפורים- תשובה
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  ________________:שם'                                                                                   ו+'ה+'כיתות ד
  _______________:כיתה"                                                                                     בלפור"ס "בי

  
  עבודה מתוקשבת בנושא

  לעירהשבת הטבע 
  

   ./il.gov.sviva.sababa://http היכנסו לאתר .1
 .ובינם שמות הנושאים, תראו חיצים ירוקים, מתחת לכותרת, בראש העמוד .2

  .לחצו על אחד החיצים
  .שטחים פתוחיםבחרו  בנושא 

  . קראו את הכתוב .3
  .על שטחים פתוחיםהכנסו לנושא . התפריט הראשיזהו . מצד ימין תראו תפריט

  ".כאן לא בונים "-בחרו בנושא הראשון, בתוך נושא זה
  

   :הסבירו במילים שלכם מהו שטח פתוח
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

  
  ".פתוח לכל", הכנסו לנושא השני. )על שטחים פתוחים(זרו למסך הקודם ח .4

  –לאחר שתקראו ותבצעו את הפעילות 
  

  :ומדוע, הסבירו למי חשובים השטחים הפתוחים
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

  
 ?מה המצב,  שטחים פתוחיםבנושאבחרו . חזרו אל התפריט הראשי

  
: והסבירו במילים שלכם איך נגרמת הפגיעה, רשמו מהם הגורמים לפגיעה בשטחים הפתוחים

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

  
   -שם בחרו בנושא הראשון. טבע עירוניפריט הראשי את הנושא בחרו בת .5
מה זה אתר טבע " והמשיכו עם הנושא , קראו את הכתוב". ליהנות מהטבע בתוך העיר-טבע עירוני"

  "?עירוני
  :ענו על השאלות מעבר לדף

  
 .הסבירו מה קורה לטבע כשהאדם מחליט לבנות עיר ולגור בה .1
 ?"אתר טבע עירוני"מהו  .2
 ?כיצד? אצלנו בבית הספר, ר להקים אתר טבע עירוני כאןהאם אפש .3
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  .הגישו למורה את הדף לבדיקה
  .   ולגלות עוד על איכות הסביבה שלנו, תוכלו להמשיך ולגלוש באתר

 
 
 
 
 
קראו את הכתוב , לוקחים את השטחים הפתוחים בידייםהכנסו לנושא , בתפריט הראשי .6

  .והצביעו
 
 ? ומזמין בעלי חיים וציפורים של טבע עירוניול להיות מקוםס בלפור יכ"האם בי, מה דעתכם .7

_______________________. 
 

  :       הציעו רעיונות
  ?שיש בו גינה ירוקה וציפורים שרות,  ס למקום שנעים להיות בו"איך נוכל להפוך את בי

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
________________  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 !עבודה נעימה
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 _________:שם

  ________:כיתה

  

  מאפייני העופות

  . מידע ףדדף 

  

  :מאפייני העופות הינם

  . כיסוי גופם של העופות ורק של העופות הנו נוצות •

  ).אך לא רק עופות(כל העופות מטילי ביצים  •

 .רק העופות ובני האדם הולכים על שתי רגליים •

 , בעלי טמפרטורת גוף קבועההעופות  •

 ).ישנם בעל חיים נוספים שעפים לדוגמה חרקים ועטלפים(לכל העופות כנפיים אך לא כולם עפים  •

 .רק לעופות ישנו מקור ולכן כל בעל מקור הינו עוף •

  

 על מנת חלולות וספוגיות עצמותבנוי משלד העופות ,  של העופות מכוסה נוצות ומותאם לתעופה:מבנה הגוף

  . חית את משקל השלד להפ

   . בצידי הראש בדרך כללקמותועיני העופות גדולות ביחס לראשן וממ: חוש הראייה

  .הוא השני בחשיבותו בין חושי העופות פתח השמע מוסתר תחת הנוצות ו:חוש השמיעה

  . אינו מפותחחוש הריח

איבר העיקרי שבאמצעותו זהו ה. ומכוסה בחומר קשה) כתחליף לשיניים כבדות(מקור העופות קל : המקור

  .צדים ומלקטים העופות את מזונם

. .  תעופהמטרתן העיקרית של הנוצות הינה. ומתאימות בצורה מושלמת לתעופה , קלות מאד הנוצות:הנוצות

באמצעות החללים בין הנוצות  .  על מנת לשמור על חום הגוף הקבוע בידוד הגוףמטרתן המשנית הינה

  ).בידוד (. שפולט הגוףםמתאפשרת שמירת האוויר הח

  .לחיזור ולדגירה, להסוואה ,הנוצות משמשות להגנה ממים בנוסף 

להפחית את משקלם לתעופה ועל כן רוב המינים כדי העופות חסרי שיניים . מזון העופות מגוון מאד: המזון

  .בולעים את המזון בשלמותו

  

  :ענו על השאלות. קראו את המידע

 .מה היתרון בכך? י הראשמדוע ממוקמות העיניים בציד .1

__________________________________________________________________________

______________________________________________  

 :סמנו והעתיקו את התאמות גוף העוף לתעופה .2

  .בשיניים, בנוצות, במקור,        במבנה השלד

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________  

 :רשמו את המאפיינים שיש רק לעופות .3
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__________________________________________________________________________

______________________________________________.  

 .הגישו לבדיקה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  __________,    _________,: שמות ילדי הקבוצה

  __________:כיתה_________,       __________ ,   __________,     
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  תצפית בציפורים
  ________:שעה____________          :יום_________    : תאריך

  

  ? ___________________________________________________מה הציפור עושה) 1

  ? ____________________________________________מה היא אוכלת) 2

  ?לבד?   גבזו?  בלהקה:    הציפור נמצאת:הקיפו) 3

  

  : מראה הציפור) 4

  : הקיפו את צורת המקור של הציפור

  :מקור קצר ועבה

  

  

  

  

  :מקור דק וכפוף  :  מקור כפוף וחד  :     מקור דק וארוך

  

  

  ________________________________________: צבעי הציפוררשמו את 

  

  :הקיפו את גודל הציפור

  .הגדול מיונ,   בגודל יונה,   קטן מיונה

  

  :הקיפו את התנועה ואופן ההתקדמות של הציפור

  .דאייה,  תעופה,  ניתור,  הליכה

  

  . את הציפורלזהותנסו . העזרו במדריך הציפורים

  ? __________________האם אתם יודעים מה שם הציפור

  

 :דברים נוספים ומעניינים שראיתי בתצפית

_______________________________________________________________________

_____________________________________  

  

 !!עבודה נעימה
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  ____________:שם
  ___________:כיתה

  
  מאפיני העופות

  

  .ציפורלפניכם ציור של 

  .כיתבו על החיצים את שמות האיברים .1

  . במחסן המיליםוהיעזר

                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ףכנ, מקור, נוצה, זוג רגליים: חסן מיליםמ

  

  :ציינו אלו איברים יש רק לציפורים. 2

1. ________________________  

2. ________________________ 
  

  



9 ערוך על ידי ורד דנוך בית ספר בלפור תל אביב

  :חלקי הנוצה
  
  
  
  
  

  

מידע על 

  הנוצות

כל גוף העופות 

מכוסה נוצות 

. מהמקורחוץ 

נוצות עשויות 

חומר גמיש מ

וקל שעשוי 

של יקרי תפקידן הע

הנוצות הוא 

גם אך הן , לתעופה

 גוףלמאפשרות 

לשמור על חום 

לנוצות  .קבוע

צבעים רבים 

   .לתקשורתו להסוואהומגוונים המשמשים בין השאר 

  
  :ענו על השאלות

  ?ממה עשויות הנוצות.1

____________________________________________________________________

____________________________________________  

  ? ______________________________מהן תפקידי הנוצות אצל הציפור. 2

____________________________________________________________________

____________________________________________ 
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  נוצות ותעופה

  .'ג+'לכיתות ב

  .הנוצות? מה יחודי אצל העופות: שואלים

  ).עטלפים,  חרקים-למשל. (אילו עוד יצורים משתמשים בכנפיים לצורך תעופה

  

  .הילדים מקבלים נוצות שונות לתצפית

  .מחברים, מפרידים את חלקי הנוצה, נוגעים, ממששים

 .1.2.3 .עונים על דפי עבודה מס
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  _____________: שם
  ____________: כיתה

  
  )1. מס ( נוצות ותעופה

  

  .בחרו אחת מהנוצות. לפניך נוצות שונות     

? מה הרגשתם. מששו אותן. התבוננו בנוצות  .א

___________________________________________________________

_____________________________________ 

  .התבוננו בנוצה מבעד לזכוכית מגדלת  .ב

 .בעין ובמגדלת: ציירו מה ראיתם  .ג
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: רשמו באילו חלקים הבחנתם  .ד

___________________________________________________________

_____________________________________ 
    ________________________________________________  

  

  

  

  

 :ראיתי במגדלת :ראיתי בעין
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  -________________: שם

  ________________: כיתה

  )2.מס (מבנה הנוצה

  .ולידה ציור הנוצה בהגדלה, לפניכם ציור של נוצה

  .רשמו בתוך הריבועים את שמות חלקי הנוצה

  .העזרו במחסן המילים שלמטה

 

מחסן 

  מילים

, ציצית

, ניצב, קרס

, דגל, סעיף

  וסקולמ

  

  
בידקו את 

תשובותיכם 
. בדף הבא
תקנו את 

הדרוש 
  .תיקון
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  ציפורים נודדות
  
  :מידע

  ...זה לא קל לעוף

  ?איך הציפור מצליחה. זה לא קל לעוף

  .מלאות באוויר, לציפור עצמות קלות וחלולות

  , יש לה גם שקי אוויר קטנים בין הנוצות

  .הציפור קלה מאוד, לכן

  , ארוכהצורת גופה חדה ו

  .והיא חותכת בקלות את האוויר

  , הציפורים מתאמנות לקראת המסע, בנוסף

  .ולומדות להיעזר ברוח,מתחזקות
  
  

  :ענו על השאלות במחברת

 ?מדוע הציפור קלה מאוד .1

 ?מדוע קל לה לעוף .2

 ?כיצד היא מתכוננת למסע .3

 ?  מה יכול לקרות לה בדרך–נסו לשער  .4
  ?אולי סכנה?        אולי הרפתקה

  .     אפשר לכתוב חיבור או לצייר  
 !עבודה נעימה                                                     
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  ____________: שם

  ___________:כיתה

  
  הקשר בין מבנה המקור לתפקיד ולסביבת העוף

  הדס כץ שדה חן: פעילות מתוך היפעה בעופות מאת 
  

  . בחרו תמונות של עופות שונים .'א
  
 . על פי השאלות שלפניכםהתבוננו במקור ותארו אותו. 'ב

  
  . ארגנו את המידע שתאספו בטבלה

  
 שאלות

  
  .שערו איזה סוג מזון אוכל העוף על פי צורת המקור .1

  
 . בדקו מהי סביבת החיים של העופות שבחרתם .2

  
 ? מה הקשר בין צורת המקור לסוג המזון וסביבת החיים של העופות שבחרתם .3

  
  

, הקשר בין  צורת המקור  סביבת החיים  סוגי המזון  רת המקורצו  שם העוף
  למזון ולסביבת החיים

  
  

        

  
  

        

  
  

        

  
  

        

  
  

        

  
  

        

  
  
  
  
  

מן המידע שבטבלה , לגבי הקשר בין צורת המקור למזון ולסביבת החיים שניתן להגיע אליה המסקנהמה  .4

 ? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_________________________________  
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  ציפורים נודדות
  
  :מידע

  ?איך הציפורים יודעות את הדרך

  לפני שנים רבות חשבו האנשים שהציפורים הבוגרות

  . את הדרך מלמדות  את הצעירות

  :הם ביצעו ניסוי) להיות בטוחים(כדי להוכיח

  הובאו במטוס, שעדיין לא נדדו, שתי חסידות צעירות"

  באביב חזרו שתיהן.  מפולין לארץ בעונת הסתיו

  ."ללא עזרה והדרכה, לפולין בכוחות עצמן

  מן הניסוי אנו לומדים שההשערה הראשונה 

  . טעותההייתשל החוקרים 

   את הדרך לפי חוש מיוחדהציפורים יודעות

  ".                                                   יצר הנדידה" שנקרא 

  
  :ענו על השאלות

  ?מה ניסו החוקרים לבדוק בעזרת הניסוי .1

 ? ההשערה הראשונההמה היית .2

 ? לאיזו מסקנה הגיעו החוקרים .3

  !עבודה נעימה                                                         
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  _____________: שמי
  _____________: כיתה

  

  נדידת הציפורים
  
  :מידע

  ? מדוע הציפורים נודדות 

  .בחורף קר בארצות הצפון

  .קרח מכסה את האגמים, שלג יורד על האדמה

  .היום קצר והלילה ארוך. השמש שוקעת מוקדם

  .והמזון שלהן מועט, לציפורים קר מאוד

  רבות עוזבות את מקומותיהןציפורים , לכן

  .ויוצאות אל הארצות החמות כדי לבלות  שם בחורף

  .לארץ ישראל הן מגיעות, גם אלינו

   . החורפותאלו הן הציפורים 

  .הנחליאלי הוא ציפור חורפת

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ענו על השאלות במחברת
  ?מהו מזג האוויר בחורף בארצות הצפון  .א
 ?לא יכול להישאר, החי באגם, ף מיםמדוע עו  .ב
    ?מדוע הוא חייב לנדוד. הנחליאלי אוכל חרקים  .ג

  

  

שדרכו , ציירו במחברת חלון
  .מארצות הצפוןמביט ילד 

, תארו בציור מה הוא רואה דרך חלונו

                             .                      בחורף
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 מיני ציפורים נודדים בשלב כלשהו של 2,800 -כיום אנו יודעים שכ
המוכרים לנו ,  מכלל מיני הציפורים1/3 -כמות זאת היא כ. חייהם
  .בעולם

  

  ?מהי נדידה
. זור אחד לאזור אחרחיים מא-נדידה היא תנועה עונתית של בעלי

נודדים כדי לשפר את סיכוייהם , חיים אחרים-כמו בעלי, ציפורים
הם נודדים לאזורים המספקים להם סביבה עשירה יותר . לשרוד
  .במזון

  
 :בישראל נוהגים לחלק את מיני הציפורים לחמש קבוצות

  – דרור הבית
 טוב- צילם אייל בר

 מיני העופות החיים - עופות יציבים
דרור : למשל. בארץ לאורך כל השנה

 .הבית

.1

  
  

,  כל מיני העופות- עופות חולפים
החולפים בארץ בנדידת הסתיו 
 -בדרכם דרומה ובנדידת האביב 

חסידות : למשל. בדרכם צפונה
 .יםושקנא

 
 
.2

   – חסידה לבנה
 טוב-צילם אייל בר
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   נחליאלי לבן
 טוב- צילם אייל בר-

  
  

,  מינים של עופות94 - עופות חורפים
המגיעים לארץ לקראת החורף ושוהים בה עד

מינים אלה נודדים באביב לאירופה . האביב
ושם הם דוגרים ומגדלים את , ולאסיה

 .נחליאלי: למשל. צאצאיהם

 
 
.3

  
  

 מיני עופות המגיעים33 - עופות מקייצים
ים ומגדלים את דוגר, לארץ לקראת קיץ

ולקראת הסתיו הם נודדים, צאצאיהם כאן
 .השרקרק: למשל. לאפריקה

 
 
.4

   שרקרק
 טוב- צילם אייל בר-

.ירות מיני ציפורים הנראים בארץ לעתים נד- עופות מזדמנים .5
כל המינים בארבע הקבוצות האחרות , מלבד העופות היציבים, לכן

 .נחשבים עופות נודדים
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  __________:שם
  _________:כיתה

  
  ציפורים נודדות

  
  

  :הגדרות
  

  . החסידה-לדוגמא.  ציפור שעוברת ממקום למקום-ציפור נודדת

  .  הבולבול-לדוגמא. ופן קבועשנמצאת בארץ בא.  ציפור קבועה-ציפור יציבה

  . הנחליאלי-לדוגמא.  ציפור שמבלה את החורף בארץ-ציפור חורפת

  . השרקרק-לדוגמא.  ציפור שמבלה את הקיץ בארץ-ציפור מקייצת

  

  

  :תוכל להיעזר במחסן המילים. השלם את החסר) 1

 הוא מגיע לארץ ישראל בסתיו ונשאר כאן בעונת. _______הנחליאלי הוא ציפור 

  . ________ה

בסתיו , הוא עובר בדרכו  מעל ארץ ישראל פעמיים בשנה. ___________החסידה הוא ציפור 

  . ובחורף

  .___________הבולבול הוא ציפור . _______הבולבול נמצא בארץ באופן 

הוא מגיע לארץ באביב ומבלה כאן בארץ בעונת . ___________השרקרק הוא ציפור 

  ._________ה

  .מקייצת, יציבה,חורף,קיץ, נודדת, קבוע, חורפת: יםמחסן מיל
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  ציפורים נודדות
  
  :מידע

  !זהירות עפים פה

  .לא כולן מגיעות לסוף המסע, לציפורים הנודדות אורבות סכנות
  ,בדרכן הן נקלעות לסופות חזקות

   אלומות אור חזקות מסנוורות אותן והן נמשכות

  . אל האור ומתרסקות

  ציפורי טרף אורבות לציפורי השיר ומחכות 

  .לארוחה דשנה

התנגשות בין מטוס וציפור מסוכנת .  מטוסים-כיום ישנה סכנה נוספת

  .לשניהם

  

  :ענו על השאלות

  ?רשמו מהן הסכנות האורבות לציפור בנדידה .1

 בו אתם מזהירים את הציפור, חברו סיסמא והוסיפו ציור .2
  .   מפני אחת מן הסכנות

 ! נעימהעבודה

  


