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 דה רוטשילד

ד דיחי מו לי מתוקשבתת 

 : שא ו נ  ב

 בעלי חיים בסביבתי
 

   

 

 

 

 פרופ' ניר אוריון  :צוות הפרוייקט

 ד"ר עדי בן דוד 

 מנחם-דר' עודד בן                            

 צבי אסרף-דר' אורית בן 

 כרמל גורני                            

 דהן ליאת 

 הילה לרנאו 

         

 תוכן   

   עולם בעלי החייםפרק א:     

   מיון בעלי חייםפרק ב:     

 מחזור החייםפרק ג:     

 

 מבינים  סביבה":  –אתר התוכנית "חושבים מדע  @

up/main.asp?PageKind=4&ID=22earth/geogro-http://stwww.weizmann.ac.il/g 

 

http://stwww.weizmann.ac.il/g-earth/geogroup/main.asp?PageKind=4&ID=22
http://stwww.weizmann.ac.il/g-earth/geogroup/main.asp?PageKind=4&ID=22
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 מדעים,  מכון ויצמן למדעלהוראת ה המחלקה

 והסביבה הארץ-, קבוצת מדעי כדורפרופ' ניר אוריון

 

 :מעולם הסלעחומרים 

___________________ 

 :מעולם החיחומרים 

 :ובדיםחומרים מע חומרים טבעיים

 (וצרים טכנולוגיים)מ

___________________ 

 חומרים הבונים את כדור הארץ

 :צמחים

___________________ 

 :בעלי חיים

___________________ 

ביחידת הלימוד "אשנב לסביבה" ערכנו מיון של 

 חומרים הבונים את הסביבה בה אנו חיים. 

 התבוננו בתרשים שלמטה ונסו להיזכר במיון.

 

 

 

 

 

   חי, צומח, דומם 

        

 

 

 

 דוגמה בתרשים  כתבו  

 אחת מהקבוצות: כלל
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ברשת האינטרנט קיימים סרטונים רבים המתארים תופעות שונות המתרחשות  @

בוצות.  הארץ. ערכו חיפוש ברשת, בחרו סרטון מתאים לכל אחת מהק–פני כדור-על

 .  הוסיפו את הקישור לסרטון במקום המתאים על גבי התרשים

מה אנחנו יודעים על 

בעלי חיים? ומה עוד 

 נרצה לדעת? 

 

 

 פרק א 

 החיים עולם בעלי

 

 ימוד זו נתמקד בבעלי החיים.ליחידת ב
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 בעלי חיים בסביבה העירונית 

 .צאו לחצר בית הספר ונסו לזהות בעלי חיים המצויים בסביבה 

 עירונית. בסביבהבעלי חיים צלמו  

 

 זרו לכיתה והכינו רשימה של בעלי החיים שזיהיתם בחצר בית הספר. ח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראיתם בסביבת בית הספר,  שלאהכינו רשימה של בעלי החיים  

 אך מצויים בסביבת המגורים שלכם.  

 

 

 

 

 

 

 

 אלו בעלי חיים מצויים בסביבת בית הספר?

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 אלו בעלי חיים מצויים בסביבת המגורים שלכם?

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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 בעלי חיים בסביבה הטבעית 

 תארו את ההבדל בין הסביבה העירונית לבין הסביבה הטבעית?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 הטבעיות: הקיפו בעיגול את הסביבות 

 חוף הים / מדבר / מחסן / בית חרושת / יער / בית בכפר / חולות / גינת משחקים

האם בסביבה הטבעית מצויים בעלי חיים שונים מאלו המצויים  

 בסביבה העירונית? כתבו השערתכם:  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 כיצד תוכלו לבחון את השערתכם?  

__________________________________________________________________ 

 

  בו השערתכם:מצויים הרבה בעלי חיים? כת אזור מגוריכםהאם ב 

__________________________________________________________ 

 ______________________? אזור מגוריכםבשערו אלו בעלי חיים מצויים  

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 צאו לסיור בסביבה הטבעית באזור מגוריכם

 טבעית בסביבהבעלי חיים צלמו  
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 בסביבה הטבעית באזור מגוריכםבעקבות סיור 

  .מהסיוריםוצילומים ממצאים הכוללת מצגת במחשב  הכינו 

רשימה של בעלי החיים שאותם או את העקבות שלהם הוסיפו למצגת  

  בסיור.ראיתם 

אזור האם הופתעתם ממה שמצאתם בסיור לגבי בעלי החיים שנמצאים ב 

האם השערתכם אוששה )נמצאה נכונה( או הופרכה )התגלתה  ? מגוריכם

בירו: כבלתי נכונה(? הס

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________ 

 

שמות של בעלי חיים שאתם מכירים החיים בטבלה כתבו  

    בסביבות הטבעיות הבאות:  

הסביבה 
 הטבעית

 שחיים בסביבה זו –בעלי חיים שאני מכיר 

 גלגו'נ  

 מדבר  

  ים  

 אגם  

 קרחון  

 
" חצב" באתר "בעלי חיים בחורש" המתוקשבת בצעו את הפעילות @

  edu.org.il/HazavJunior/migvan/migvan1.asp-http://www.ramathanadiv בקישור הבא:

 

http://www.ramathanadiv-edu.org.il/HazavJunior/migvan/migvan1.asp
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 פרווה  חיים בעל

 אנחנו יודעים על בעלי חיים?מה  

 נסו לכתוב כמה שיותר מילים ומושגים הקשורים לבעלי חיים:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקיפו בעיגול את מידת הסכמתכם עם כל אחד מהמשפטים  

 הבאים:

 האם זה נכון? משפטים

 נכון / לא נכון . כל בעלי החיים אוכלים בשר )טורפים(.1

 נכון / לא נכון לי חיים צמחוניים )אוכלים צמחים(.. יש בעלי חיים טורפים ויש בע1

 נכון / לא נכון . לכל בעלי החיים יש רגליים.3

 נכון / לא נכון . יש בעלי חיים שהם גם טורפים וגם צמחוניים.4

 נכון / לא נכון . כל בעלי החיים ממליטים צאצאים )גורים(.5

 נכון נכון / לא . לכל בעלי החיים יש שערות על העור.6

 נכון / לא נכון . כל בעלי החיים מטילים ביצים.7

 נכון / לא נכון . לכל בעלי החיים יש עצמות.8
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 זכרו: מאפיין הוא תכונה קבועה בלבד.

רשמו בעמודה הימנית בטבלה שלמטה את המאפיינים של בעלי  

 החיים שהוזכרו בפעילויות הקודמות. 

 

 

מאפיינים של בעלי 
 חיים

 בעלי חיים שיש להם את המאפיינים

  בעלי פרווה

  רגליים 4בעלי 

  מטילים ביצים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

רשמו בעמודה השמאלית, מול כל מאפיין, שמות של בעלי חיים  

 שיש להם את המאפיין הזה.

  " בקישור הבא:אופק" באתר "שדה בור" המתוקשבת בצעו את הפעילות @
http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit71/act1.aspx?nUnit=71&sSubjectKey=science 

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit71/act1.aspx?nUnit=71&sSubjectKey=science
http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit71/act1.aspx?nUnit=71&sSubjectKey=science
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 איפיון בעלי חיים 

        

לפניכם כרטיסיות זיהויי של בעלי חיים. השלימו את המידע לכל  

בבנק חיים וצפיות על בעלי הבעל חיים )הקיפו בעיגול(. היעזרו בת

  .שבסוף הפרקהמושגים 

 " במרחב הכיתתי המקווןתיקיית עבודה מתוקשבתצרו "  @

 ושמרו בתוכה את כרטיסיות הזיהוי. 

 ערכו חיפוש ברשת האינטרנט, בחרו תמונות וסרטונים עבור כל אחד 

 מבעלי החיים והוסיפו אותם לכרטיסיות הזיהוי.

 !בשמות מתאימים הקפידו לשמור את הקבצים

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _______________________________________ :שם:  חתולכרטיס זיהויי ל

   בעלי כנפים,ל"תולעת",  , דומיםחזה )יחד( ובטן-ראש חזה ובטן, ראש  מבנה גוף:
   _________________________________________________ אחר:  

 _____/ אחר: 8/  6/  4/  2/  0 מספר הרגליים:

    שלד פנימי / שלד חיצוני / אין שלד שלד:

 / נוצות ׂשיםשקשקׂשעור חלק / פרווה /  כיסויי הגוף:

 טורף / צמחוני / אוכל כל תזונה:

  מטיל ביצים / משריץ שרצים / מעגל החיים:
 / גלגול ממליט ולדות / יולד ילדים  

 בעלי בלוטות טויה,  יונקים חלב בצעירותם, בעלי סנפירים,  סימנים מיוחדים:
 בעלי אפרכסות אוזניים, מפרישי ריר, בעלי מקור, בעלי זימים 

 ___________________________________________ אחר: 

 קישור לסרטונים: 

 

 

 
 

 

 תמונה
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 _______________________________________ :שם:  גרבילכרטיס זיהויי ל

   בעלי כנפים,ל"תולעת",  חזה )יחד( ובטן, דומים-ראש חזה ובטן, ראש  מבנה גוף:
   _________________________________________________ אחר:  

 _____/ אחר: 8/  6 / 4/  2/  0 מספר הרגליים:

    שלד פנימי / שלד חיצוני / אין שלד שלד:

 / נוצות ׂשיםשקשקׂשעור חלק / פרווה /  כיסויי הגוף:

 טורף / צמחוני / אוכל כל תזונה:

  מטיל ביצים / משריץ שרצים / מעגל החיים:
 / גלגול ממליט ולדות / יולד ילדים  

 בעלי בלוטות טויה,  לי סנפירים,יונקים חלב בצעירותם, בע  סימנים מיוחדים:
 בעלי אפרכסות אוזניים, מפרישי ריר, בעלי מקור, בעלי זימים 

 ___________________________________________ אחר: 

 קישור לסרטונים: 

 

 

 
 

 

 תמונה

 

 _______________________________________  :שם:  נחשכרטיס זיהויי ל

   בעלי כנפים,ל"תולעת",  חזה )יחד( ובטן, דומים-טן, ראשראש חזה וב  מבנה גוף:

   _________________________________________________ אחר:  

 _____/ אחר: 8/  6/  4/  2/  0 מספר הרגליים:

    שלד פנימי / שלד חיצוני / אין שלד שלד:

 / נוצות ׂשיםשקשקׂשעור חלק / פרווה /  כיסויי הגוף:

 ורף / צמחוני / אוכל כלט תזונה:

  מטיל ביצים / משריץ שרצים / מעגל החיים:
 / גלגול ממליט ולדות / יולד ילדים  

 בעלי בלוטות טויה,  יונקים חלב בצעירותם, בעלי סנפירים,  סימנים מיוחדים:
 בעלי אפרכסות אוזניים, מפרישי ריר, בעלי מקור, בעלי זימים 

 ___________________________________________אחר:                               

 :קישור לסרטונים 

 

 

 
 

 

 תמונה
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 ______________________________________  :שם:  לטאהלכרטיס זיהויי 

   בעלי כנפים,ל"תולעת",  חזה )יחד( ובטן, דומים-ראש חזה ובטן, ראש  מבנה גוף:
   _________________________________________________ אחר:  

 _____/ אחר: 8/  6/  4/  2/  0 מספר הרגליים:

    שלד פנימי / שלד חיצוני / אין שלד שלד:

 / נוצות ׂשיםשקשקׂשעור חלק / פרווה /  כיסויי הגוף:

 טורף / צמחוני / אוכל כל תזונה:

  מטיל ביצים / משריץ שרצים / מעגל החיים:
 / גלגול ממליט ולדות / יולד ילדים  

 בעלי בלוטות טויה,  יונקים חלב בצעירותם, בעלי סנפירים,  סימנים מיוחדים:
אחר: בעלי אפרכסות אוזניים, מפרישי ריר, בעלי מקור, בעלי זימים 

 ___________________________________________ 

 קישור לסרטונים: 

 

 

 
 

 

 תמונה

 

 _______________________________________ :שם:  ציפורכרטיס זיהויי ל

   בעלי כנפים,ל"תולעת",  חזה )יחד( ובטן, דומים-ראש חזה ובטן, ראש  מבנה גוף:
   _________________________________________________ אחר:  

 _____/ אחר: 8/  6/  4/  2/  0 מספר הרגליים:

    שלד פנימי / שלד חיצוני / אין שלד שלד:

 / נוצות ׂשיםשקשקׂשעור חלק / פרווה /  גוף:כיסויי ה

 טורף / צמחוני / אוכל כל תזונה:

  מטיל ביצים / משריץ שרצים / מעגל החיים:
 / גלגול ממליט ולדות / יולד ילדים  

 בעלי בלוטות טויה,  יונקים חלב בצעירותם, בעלי סנפירים,  סימנים מיוחדים:
 לי מקור, בעלי זימיםבעלי אפרכסות אוזניים, מפרישי ריר, בע 

 ___________________________________________ אחר: 

 קישור לסרטונים: 

 

 

 
 

 

 תמונה
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 ______________________________________ :שם:  1חרק כרטיס זיהויי ל

   בעלי כנפים,ל"תולעת",  חזה )יחד( ובטן, דומים-ראש חזה ובטן, ראש  מבנה גוף:
   _________________________________________________ אחר:  

 _____/ אחר: 8/  6/  4/  2/  0 מספר הרגליים:

    שלד פנימי / שלד חיצוני / אין שלד שלד:

 / נוצות ׂשיםשקשקׂשעור חלק / פרווה /  כיסויי הגוף:

 טורף / צמחוני / אוכל כל תזונה:

  מטיל ביצים / משריץ שרצים / מעגל החיים:
 / גלגול ליט ולדות / יולד ילדיםממ  

 בעלי בלוטות טויה,  יונקים חלב בצעירותם, בעלי סנפירים,  סימנים מיוחדים:
 בעלי אפרכסות אוזניים, מפרישי ריר, בעלי מקור, בעלי זימים 

 ___________________________________________ אחר: 

 קישור לסרטונים: 

 

 

 
 

 

 תמונה

 

 ______________________________________ :שם:  2רק חכרטיס זיהויי ל

   בעלי כנפים,ל"תולעת",  חזה )יחד( ובטן, דומים-ראש חזה ובטן, ראש  מבנה גוף:
   _________________________________________________ אחר:  

 _____/ אחר: 8/  6/  4/  2/  0 מספר הרגליים:

    / אין שלד שלד פנימי / שלד חיצוני שלד:

 / נוצות ׂשיםשקשקׂשעור חלק / פרווה /  כיסויי הגוף:

 טורף / צמחוני / אוכל כל תזונה:

  מטיל ביצים / משריץ שרצים / מעגל החיים:
 / גלגול ממליט ולדות / יולד ילדים  

 בעלי בלוטות טויה,  יונקים חלב בצעירותם, בעלי סנפירים,  סימנים מיוחדים:
 וזניים, מפרישי ריר, בעלי מקור, בעלי זימיםבעלי אפרכסות א 

 ___________________________________________ אחר: 

 קישור לסרטונים: 

 

 

 
 

 

 תמונה
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 :בנק המושגים

 ניתן לחלק את בעלי החיים לשלושכל בעלי החיים זקוקים למזון. : תזונה

 ות, לפי סוג המזון של בעלי החיים:קבוצ

 : בעלי חיים צמחוניים ניזונים מחלקים שונים של צמחים.צמחוניים

ם של בעלי חיים אחרים יש טורפים שצדים את מזונם : בעלי חיים הניזונים מבשרטורפים

 ויש שניזונים מחיות שמתו )אוכלי פגרים(.

 : בעלי חיים הניזונים גם מצמחים וגם מבשרם של בעלי חיים אחרים.אוכלי כל

 

 רגליים.  יש בעלי חיים בלי רגליים ויש כאלו שיש להם : מספר הרגליים

 יש שש רגליים,ן, למשל: לחרקים יש קבוצות שלהן מספר הרגליים הן מאפיי

 לעכבישים יש שמונה רגליים, לבני אדם זוג רגליים. 

 

 יש בעלי חיים שיש בגופם עצמות הבונות שלד, הם נקראים :  :שלד

 בגופם, הם, להם יש שלד פנימי. יש בעלי חיים שאין עצמות בעלי חוליות

 )שבלול,  ה חיצוניגוף קש כיסוייש בעלי חיים שיש להם  חסרי חוליותנקראים: 

 קונכיה, כיסוי הגוף של  החרק(, להם יש שלד חיצוני.

 

 על הגוף  להגןיש צורות שונות של כיסויי גוף, התפקיד של כולם :כיסויי הגוף

 מפגעי הסביבה.

 כיסויי שער, כמו לכלבים.  – פרווהכמו לנו, בני האדם.  – עור חלק

 לציפורים.  כמו – נוצותכמו לדגים ולנחשים.  – קׂשקׂשים

 כמו לחרקים. – כיסוי גוף קשה

 

 כל בעלי החיים מתרבים. יש צורות שונות לקיום מעגל החיים.: החיים חזורמ

 יולדים ילדים, שגדלים להיות אנשים.  - בני האדם

  ממליטים ולדות )גורים(.  - יונקים

 מטילות ביצים )ודוגרות עליהן עד לבקיעת הגוזלים(.   - עופות

 ריצים שרצים )דגיגונים קטנים( או מטילים ביצים. מש - דגים

מטילים ביצים, בוקע צעיר, הופך לזחל, הופך לבוגר או שהופך  :גְִּלגּולעוברים  – חרקים

 לגולם שממנו יהפוך לבוגר.
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 דה רוטשילד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מה הוא מיון 

 כדי למיין אוסף של פריטים או חומרים עלינו לשאול את השאלות הבאות:

 היא מטרת המיון? מה 

 מה מאפיין את הפריטים אותם נרצה למיין? 

 מה הם ההבדלים בין הפריטים? 

 בקבוצה? ְלַאֵחדהאם יש פריטים בעלי מאפיינים משותפים, שניתן  

 איזה שם אפשר לתת לכל קבוצה? 

 איזה פריט שייך לכל קבוצה? 

 האם המיון שעשינו "טוב"? 

 מהמיון?אילו מסקנות נוכל להסיק  

 

 

 

  בפרק זה, נמיין

בעלי חיים על פי 

 מאפיינים שלהםה

 

 

 פרק ב 

 מיון בעלי החיים
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   המיון שלי  

  לקבוצות מיון. (10כל בעלי החיים שציינתם בפרק הקודם )עמוד את מיינו   

 

 1קבוצת מיון  

בקבוצה זו בעלי החיים כל 

 ______________ הם:

 2קבוצת מיון 

בקבוצה זו בעלי החיים כל 

 ______________ הם:

 3קבוצת מיון 

בקבוצה זו בעלי החיים כל 

 ______________ הם:

 

1 .____________ 

2 .____________ 

3 .____________ 

4 .____________ 

1 .____________ 

2 .____________ 

3 .____________ 

4 .____________ 

1 .____________ 

2 .____________ 

3 .____________ 

4 .____________ 

 
 ה:קבוצשם ה

______________ 

 ה:קבוצשם ה

______________ 

 ה:קבוצשם ה

______________ 

 

 

 

 

 חושבים על מיוןרגע!             
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 עבודה בקבוצות –מיון בעלי חיים  

  פי מאפיינים משותפים:-של בעלי חיים עלמיון אפשרויות ללפניכם חמש 

 מיון בעלי חיים על פי המאפיין קבוצת מיון

 השלד 1

 מספר הרגליים 1

 כיסוי הגוף 3

 המזון 4

 מראה הצאצא של בעל החיים 5

 

  דאח מאפייןהתחלקו לקבוצות, כל קבוצה תבחר ותבצע מיון על פי . 

  את המיון שבצעה באמצעי אומנותי  כיתהבפני התציג קבוצה כל 

 שיר ראפ, ריקוד, הצגה וכיו"ב.פי בחירתה, כגון: מצגת, לוח קיר, -על    

 הכל קבוצה תשמור את עבודתה או צילום של עבודת  @

 " במרחב הכיתתי המקווןתיקיית עבודה מתוקשבת"ב 

 !לשמור את הקבצים בשמות מתאימים זיכרו
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שקשה לנו לראות ללא מכשירים מיוחדים מפני  השלד הוא מאפיין

  של בעלי החיים. גוףהבתוך  קייםוא שה

לחרקים אין עצמות בתוך הגוף! ללטאות ולגרבילים יש 

 בני האדם. ,גם לנושיש עצמות, כמו 

 חסרי חוליותבעלי חיים שאין עצמות בגופם נקראים: 

 בעלי חוליותבעלי חיים שיש עצמות בגופם נקראים : 

 

 1קבוצת מיון 

 מיון בעלי חיים על פי מאפיין השלד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ננסה לבחון את בעלי החיים שפגשנו עד כה לפי כללי המיון. 

 נסו לענות על השאלות:

 מה היא מטרת המיון?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 מה מאפיין את הפריטים אותם נרצה למיין? 

     __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 מה הם ההבדלים בין הפריטים?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 בקבוצה?  ְלַאֵחדהאם יש פריטים בעלי מאפיינים משותפים, שניתן  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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 אדמונד בנימין 

 דה רוטשילד

 ______________________________ איזה שם אפשר לתת לכל קבוצה? 

  (היעזרו במקורות מידעאיזה פריט )בעל חיים( שייך לכל קבוצה? ) 

 יש עצמות בגופם אין עצמות בגופם

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 שם הקבוצה:

_______________________ 

 שם הקבוצה:

_______________________ 

 

 האם המיון שעשינו "טוב"?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 אילו המסקנות נוכל להסיק מהמיון?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 פי בחירתכם.-עלאת המיון שבצעתם באמצעי אומנותי  כיתההציגו בפני ה 
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 ר. יש בעלי חיים שונים, עם זוג רגליים אחד או יות

  מספר הרגליים הוא סימן שיכול לאפיין בעלי חיים.

ש רגלים )שלושה זוגות(, לעכבישים יש לחרקים יש ש  

 לדגים ולחלק מהזוחלים אין רגלים בכלל. .שמונה רגליים

 2קבוצת מיון 

 על פי המאפיין: מספר הרגלייםמיון בעלי חיים 

 

 

 

 

 

 

 

 לבחון את בעלי החיים שפגשנו עד כה לפי כללי המיון.  ננסה

 נסו לענות על השאלות:

מה היא מטרת המיון?  

__________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 מה מאפיין את הפריטים אותם נרצה למיין? 

__________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

מה הם ההבדלים בין הפריטים?  

__________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 בקבוצה?  ְלַאֵחדהאם יש פריטים בעלי מאפיינים משותפים, שניתן  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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 קרן קיסריה
 אדמונד בנימין 

 דה רוטשילד

  _______________________________איזה שם אפשר לתת לכל קבוצה  

איזה פריט )בעל חיים( שייך לכל קבוצה? החליטו לכמה קבוצות מיון  

 החיים )אפשר להוסיף עוד קבוצות(. אתם רוצים לחלק את בעלי

 לכל בעלי החיים 
 בקבוצה זו 

 רגליים ____יש 

 לכל בעלי החיים 
 בקבוצה זו 

 רגליים ____יש 

 לכל בעלי החיים 
 בקבוצה זו 

 רגליים ____יש 

 ם לכל בעלי החיי
 בקבוצה זו 

 רגליים ____יש 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 שם הקבוצה:

____________ 

 :שם הקבוצה

____________ 

 שם הקבוצה:

____________ 

 שם הקבוצה:

____________ 

האם המיון שעשינו "טוב"?  

__________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

אילו המסקנות נוכל להסיק מהמיון?  

__________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 פי בחירתכם.-עלאת המיון שבצעתם באמצעי אומנותי  כיתההציגו בפני ה 
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 לנו, בני האדם יש עור שמכסה את גופנו, ומגן עלינו מהסביבה.

 3קבוצת מיון 

 כיסוי הגוף על פי המאפיין:מיון בעלי חיים 

 

 

 

 אתם מכירים? איזה כיסויי גוף אחרים

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 ננסה לבחון את בעלי החיים שפגשנו עד כה לפי כללי המיון. 

 נסו לענות על השאלות:

מה היא מטרת המיון?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 מה מאפיין את הפריטים אותם נרצה למיין? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

ה הם ההבדלים בין הפריטים? מ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 בקבוצה?  ְלַאֵחדהאם יש פריטים בעלי מאפיינים משותפים, שניתן  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  _______________________________איזה שם אפשר לתת לכל קבוצה  
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איזה פריט )בעל חיים( שייך לכל קבוצה? החליטו לכמה קבוצות מיון  

 אתם רוצים לחלק את בעלי החיים )אפשר להוסיף עוד קבוצות(.

 בעלי החיים לכל 
 בקבוצה זו יש

____________ 

 לכל בעלי החיים 
 בקבוצה זו יש

____________ 

 לכל בעלי החיים 
 בקבוצה זו יש

____________ 

 לכל בעלי החיים 
 בקבוצה זו יש

____________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 שם הקבוצה:

____________ 

 שם הקבוצה:

____________ 

 שם הקבוצה:

____________ 

 שם הקבוצה:

____________ 

האם המיון שעשינו "טוב"?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

נוכל להסיק מהמיון?  אילו המסקנות 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 פי בחירתכם.-עלאת המיון שבצעתם באמצעי אומנותי  כיתההציגו בפני ה 
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 פתח.כל בעלי החיים אוכלים מזון כדי לחיות, לגדול ולהת

  

 4קבוצת מיון 

 מזון על פי המאפיין:מיון בעלי חיים 

 

 

 

 

 

   

 

 

 ננסה לבחון את בעלי החיים שפגשנו עד כה לפי כללי המיון. 

 נסו לענות על השאלות:

מה היא מטרת המיון?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 נרצה למיין? מה מאפיין את הפריטים אותם 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

מה הם ההבדלים בין הפריטים?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 בקבוצה?  ְלַאֵחדהאם יש פריטים בעלי מאפיינים משותפים, שניתן  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

)אוכלים בשר(, יש בעלי חיים  טורפיםיש בעלי חיים 

)אוכלים צמחים( ויש בעלי חיים שאוכלים גם  מחונייםצ

 .אוכלי כלהם נקראים  –בשר וגם צמחים 
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  _______________________________איזה שם אפשר לתת לכל קבוצה  

 (היעזרו במקורות מידעאיזה פריט )בעל חיים( שייך לכל קבוצה? ) 

  

 בעלי החיים 
 בקבוצה זו הם:

____________ 

 בעלי החיים 
 בקבוצה זו הם:

____________ 

 בעלי החיים 
 בקבוצה זו הם:

____________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 שם הקבוצה:

____________ 

 שם הקבוצה:

____________ 

 שם הקבוצה:

____________ 

האם המיון שעשינו "טוב"?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

אילו המסקנות נוכל להסיק מהמיון?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 פי בחירתכם.-עלאת המיון שבצעתם באמצעי אומנותי  כיתההציגו בפני ה 
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כל בעלי החיים מתרבים, יש בעלי חיים שהצאצא שלהם דומה 

  כמו אצלנו, בני האדם. –להורים, רק קטן יותר 

 5קבוצת מיון 

 -מראה הצאצא  על פי המאפיין:מיון בעלי חיים 

 ל בעל החיים?איך נראה הצאצא ש

 

 

 איזה צורות נוספות להולדת צאצאים אתם מכירים?

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ננסה לבחון את בעלי החיים שפגשנו עד כה לפי כללי המיון. 

 נסו לענות על השאלות:

מה היא מטרת המיון?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 מה מאפיין את הפריטים אותם נרצה למיין? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

מה הם ההבדלים בין הפריטים?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 בקבוצה?  ְלַאֵחדהאם יש פריטים בעלי מאפיינים משותפים, שניתן  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  _______________________________איזה שם אפשר לתת לכל קבוצה  
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 קרן קיסריה
 אדמונד בנימין 

 דה רוטשילד

 (היעזרו במקורות מידעאיזה פריט )בעל חיים( שייך לכל קבוצה? ) 

 צות מיון אתם רוצים לחלק את בעלי החיים החליטו לכמה קבו 

 )אפשר להוסיף עוד קבוצות(. 

 הצאצאים של
 בעלי החיים 

 בקבוצה זו הם:

____________ 

 הצאצאים של
 בעלי החיים 

 בקבוצה זו הם:

____________ 

 הצאצאים של
 בעלי החיים 

 בקבוצה זו הם:

____________ 

 הצאצאים של
 בעלי החיים 

 בקבוצה זו הם:

____________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 שם הקבוצה:

____________ 

 שם הקבוצה:

____________ 

 שם הקבוצה:

____________ 

 שם הקבוצה:

____________ 

האם המיון שעשינו "טוב"?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

אילו המסקנות נוכל להסיק מהמיון?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 פי בחירתכם.-עלאת המיון שבצעתם באמצעי אומנותי  כיתההציגו בפני ה 
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 מה הוא מיון בעלי חיים?   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיון בעלי חיים מתבסס בעיקר על מאפינים דומים 

 )תכונות קבועות דומות(. 

כך למשל לכל בעלי החיים שיש להם זוג רגליים וזוג כנפים 

 )ציפורים(.  עופותוגופם מכוסה נוצות אנו קוראים 

לכל בעלי החיים בעלי מבנה גוף של ראש, חזה ובטן המכוסים 

 . חרקיםרגליים אנו קוראים  6ובעלי  בכיסוי קשה )"שיריון"(,

 כך ניתן לזהות את המאפיינים של כל קבוצה. 

 ים למיין בדרכים שונות. לדוגמה:את בעלי החיים נוהג

מיון בעלי חיים על פי סביבת חייהם: חולות,  .א

 קרחון, ג'ונגל, בית מגורים ועוד...

מיון בעלי חיים על פי התועלת שלנו ויחסנו  .ב

אליהם: בעלי חיים מועילים, בעלי חיים מזיקים 

 וכאלה שאינם מועילים ואינם מזיקים

 םניתן למיין לבעלי כנפים ולחסרי כנפי .ג

 ועוד..

 



 

בה -חושבים מדע  סבי ים  נ  מבי
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בחרו בעל חיים אחד מהכרטיסיות שהכנתם או בעל חיים המעניין  

אתכם, ואפיינו את הקבוצה אליה הוא שייך. קראו בעיון את 

תכונותיו וסמנו בכרטיסיה שלפניכם רק את התכונות המאפיינות 

 אותו ואת הדומים לו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________________  לקבוצת ה:כרטיס זיהויי 

   בעלי כנפים,ל"תולעת",  חזה )יחד( ובטן, דומים-ראש חזה ובטן, ראש  מבנה גוף:
   _________________________________________________ אחר:  

 _____/ אחר: 8/  6/  4/  2/  0 מספר הרגליים:

    שלד פנימי / שלד חיצוני / אין שלד שלד:

 / נוצות ׂשיםשקשקׂשעור חלק / פרווה /  כיסויי הגוף:

 טורף / צמחוני / אוכל כל תזונה:

  מטיל ביצים / משריץ שרצים / מעגל החיים:
 גול/ גל ממליט ולדות / יולד ילדים  

 בעלי בלוטות טויה,  יונקים חלב בצעירותם, בעלי סנפירים,  סימנים מיוחדים:
 בעלי אפרכסות אוזניים, מפרישי ריר, בעלי מקור, בעלי זימים 

 ___________________________________________ אחר: 

   :בעלי חיים השייכים לקבוצה

  ______________________________________________________   

 קישור לסרטונים: 

  ______________________________________________________   

 
 

 

 תמונה

 של בעל חיים 

 אופייני לקבוצה
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על פי  ,קבוצות בעלי החייםהמשווה בין  ,השלימו את הטבלה 

  הכרטיסיות שמילאתם בכיתה:

שם 
 הקבוצה

 שלד
מס' 
 רגלים

מבנה 
 גוף

כיסוי 
 גוף

 חזורמ
 חיים

סימנים 
 מיוחדים

 חלזונות
חיצוני, 
 קונכיה

0 
גוף נתון 
 בקונכיה

 מכוסים ריר מטילי ביצים קונכיה

 גלגול    חיצוני חרקים
חלקים,  

 בעלי כנפים

   עכבישים
חזה -ראש

 טןוב
  

בלוטות 
 טוויה

  יש דגים
ראש חזה 

 ובטן יחד
 קשקשים  

 מכוסי ריר גלגול     דו חיים

 קשקשים מטילי ביצים     זוחלים

       עופות

       יונקים

 
       

  

 

  

 

 

 

 

 
 " באתר "אופק" בקישור הבא:זהו את השלד" בצעו את הפעילות @

-a822-4031-ad84-http://ofek.cet.ac.il/CommonLms/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=816ce082
d338d2c35bb2&lang=1#TabIndex=0 

המדענים נוהגים למיין את בעלי החיים על פי מבנה הגוף הפנימי והמבנה 

 גדולות: החיצוני של בעלי החיים.  הם מחלקים את בעלי החיים לשתי קבוצות

לקבוצה גדולה זו שייכים בעלי חיים שבגופם  -בעלי חוליות .א

 יש שלד פנימי עשוי מעצמות ועמוד שדרה העשוי מחוליות. 

לקבוצה זו שייכים בעלי חיים שאין להם  -חסרי חוליות .ב

שלד עצמות פנימי וחוליות שדרה. ראינו בטבלה המשווה 

         כי לרבים מחסרי החוליות יש מעטפת מוצקה 

 הנקראת שלד חיצוני כמו אצל החרקים והעכבישים.

 

http://ofek.cet.ac.il/CommonLms/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=816ce082-ad84-4031-a822-d338d2c35bb2&lang=1#TabIndex=0
http://ofek.cet.ac.il/CommonLms/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=816ce082-ad84-4031-a822-d338d2c35bb2&lang=1#TabIndex=0
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 דה רוטשילד

את הקבוצות השייכות  בכחולעמוד הקודם, בטבלה שבסמנו  

 .את בעלי החוליות ובאדום לחסרי החוליות,

 הבאות: קבוצותפי האת בעלי החיים למיינו  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 בעלי חיים המתייחסים לקבוצה זו.של שמות כתבו  

 :שבצו את בעלי החיים הבאים בקבוצה המתאימה 

 שחורה קרפיון / נחליאלי / אלמנה ל / דרחול / קרפדה /ורית )חיפושית( / חרגוגרביל / שח

באתר "אופק" בקישור " קבוצת בעלי החוליות" בצעו את הפעילות @

  t56/act1.aspx?nUnit=56&sSubjectKey=sciencehttp://ofek.cet.ac.il/units/he/science/uni הבא:
 

 חסרי חוליות

 חלזונות
 
 
 

 __________ 
 __________ 
 __________ 
 __________ 

 חרקים
 
 

 
 __________ 
 __________ 
 __________ 
 __________ 

 עכבישים
 
 
 

 __________ 
 __________ 
 __________ 
 __________ 

 בעלי חוליות

 חיים-דו
 
 
 

 
 __________ 
 __________ 
 __________ 
 __________ 

 דגים
 
 

 
 __________ 
 __________ 
 __________ 
 __________ 

 זוחלים
 
 
 

 
 __________ 
 __________ 
 __________ 
 __________ 

 עופות
 
 
 

 
 __________ 
 __________ 
 __________ 
 __________ 

 
 

 יונקים
 
 

 
 
 

 
_______ ___ 

 __________ 
 __________ 
 __________ 

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit56/act1.aspx?nUnit=56&sSubjectKey=science
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 למה לדעתכם "טוואי המשי" נקרא כך?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 טוואי המשיהחיים של  מחזורתצפית ב 

 

   

 

 

 חיים לטוואי המשיהכנת סביבת 

 הכינו קופסת נעליים ריקה. 

 כסו את קרקעית הקופסה בנייר. 

 הכניסו פנימה את הביצים שקיבלתם. 

 , כך שלא תפריע לכם. הניחו את הקופסה במקום מאוורר ובטוח 

 

 

 צלמו את הקופסה.  

 זו היא סביבת החיים שהכנתם עבור טוואי המשי. 

 

 דפי תצפית למעקב אחר התפתחות הביצים. הכינו  

 בינקולר וזכוכית מגדלת.התבוננו בהן בעזרת 

 מלאו פרטים בדף התצפית בכל יום.

 בפרק זה נעקוב אחר

 מחזור החיים של

 בעלי חיים

 

 

 פרק ג 

 החיים מחזור
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 טוואי המשי חי על עצי תות. 

 מזונו היחיד הוא עלי העץ.

 ימים הביצים אמורות לבקוע ולהפוך לזחל.  7-11בין  

 , התבוננו בהם בעזרת זכוכית מגדלת. חלים קטנים מאודהז

 סמנו בצבע צהוב בטבלה את היום בו בקעו הביצים.

 

 

 

כדי שיוכלו לגדול עליכם לספק לזחלים עלי תות טריים מדי יום  

אפשר לשמור עלים טריים של עץ התות במקרר, עד שלושה . ולהתפתח

ת הזחלים גם בסופי לקחת את הקופסה הביתה ולהאכיל איש  ימים.

 השבוע ובחגים.

 

   העלולים לפגוע כדי למנוע רקב ועובש  סביבת החייםאת  לנקותעליכם  

  הניחו מספר עלים טריים בקופסה,  נקיון סביבת החיים:  בזחלים.     

 עלים עם הזחלים, בדקו  על העלים החדשים. הוציאו את ה הזחלים יטפסו      

 בין העלים הישנים, נקו את הקופסה והחזירו את  שנשארושאין זחלים      

 טריים לקופסא. הזחלים ועלים     

     

 מדי פעם, הזחלים ישילו את עורם. סמנו ימים אלו בצבע ירוק בטבלת  

 המעקב.         

 

  סנטימטרים, 7יגיעו לאורך של הזחלים שלכם  כאשר  

לצהוב,  הם יפסיקו לאכול, ירוקנו את המעיים, ישנו צבעם

 יתקצרו מעט ויחפשו מקום בו יוכלו לטוות פקעת. 

, הניחו בקופסה קרטון ביצים ריק, כך יוכלו הזחלים בשלב זה

 למצוא מקום נוח להתגלמות.
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במהלך חייהם, הזחלים משילים 

 את עורם חמש פעמים.

 

  טוו סביב עצמם מעטפת של חוטי יעברו שינויי, הם יהזחלים  כאשר  

   ב אחר אין צורך להאכיל אותם. המשיכו לעקו פכו לגלמים.ימשי, ו        

 הפכו לפרפרים. הניחו בקופסא נייר לבן נקי. יהגלמים  כאשר הגלמים.        

 הנייר ישמש כמצע להטלת ביצים חדשות.

 

 

 

 

 הבא: באתר "אופק" בקישור" טווי המשי" בצעו את הפעילות @

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit20/act1.aspx?nUnit=20&sSubjectKey=science 

 

 

 . החיים של טוואי המשיחזור תארו את מ @

 והשתמשו בתמונות שצילמתם.היעזרו בבנק המילים 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גולם 

 פרפר 

 גדל 

 זחל 

 ביצה 

 מת 

 בוקע 

 אוכל 

 מטיל 

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit20/act1.aspx?nUnit=20&sSubjectKey=science
http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit20/act1.aspx?nUnit=20&sSubjectKey=science
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 מחזור החיים של טוואי המשי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תמונה או ציור 

 החייםחזור של השלב ב

 

 

 

 ______________________שם השלב: 

 

 שם התהליך במעבר

 החייםחזור לשלב הבא ב

__________________ 

 

 שם התהליך במעבר

 :החייםחזור בלשלב הבא 

__________________ 

 

 שם התהליך במעבר

 :החייםחזור לשלב הבא ב

__________________ 

 

 שם התהליך במעבר

 :החייםחזור לשלב הבא ב

__________________ 

 

 

 תמונה או ציור 

 החייםחזור של השלב ב

 

 

 

 ______________________שם השלב: 

 

 

 תמונה או ציור 

 םהחייחזור של השלב ב

 

 

 

 ______________________שם השלב: 

 

 

 תמונה או ציור 

 החייםזור חשל השלב ב

 

 

 

 ______________________שם השלב: 
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 לפניכם רשימה של בעלי חיים נוספים סמנו מי מהם מתרבה בדרך  

 )היעזרו במקורות מידע(.של גלגול       

 צפרדע / עכבר / חיפושית / ציפור / כלב / זבוב הבית / דבורת דבש

 

 חיים )גלגול( של חרק.  חזורלפניכם איור של מ 

 המתאים באיור. התאימו בקו את שם השלב אל החלק

 

 

 גולם 

 ביצים 

  חרק בוגר 

  זחל 

  

 " חצבבאתר "" מחזור החיים של החרקים" בצעו את הפעילות @

 הבא: בקישור

-bb8b-47a1-989a-http://ofek.cet.ac.il/CommonLms/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=a58eef21

c21e716f1fb5&lang=1#TabIndex=0 

  

  חיים כזה מכונה גלגול והוא מאפיין חרקיםחזור מ

http://ofek.cet.ac.il/CommonLms/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=a58eef21-989a-47a1-bb8b-c21e716f1fb5&lang=1#TabIndex=0
http://ofek.cet.ac.il/CommonLms/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=a58eef21-989a-47a1-bb8b-c21e716f1fb5&lang=1#TabIndex=0
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למרות ההבדלים הרבים בין בעלי חיים שונים 

 משותפות.להם גם תכונות יש 

 מאפייני חיים 

 

  

 

 שמו שמות של עשרה יצורים חיים.כל אחד מכם מכיר יצורים חיים. ר 

 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 

 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 

מדוע? הסבירו   כן/לאהאם רשמתם גם צמחים?  

 ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

 

ים משותפים לכל שבו האם יש מאפיינהתבוננו ברשימה שכתבתם, ח 

 היצורים החיים? אם כן רישמו אותם.

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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 להתראות

ביחידת הלימוד 

 הבאה

 לעתים נתקשה להחליט אם דבר כלשהו הוא חי או שאינו חי.  

 ם  מכונית נוסעת ועוד...לדוגמה אגוז, נוצה של עוף, חלב, מי

 ערכו דיון בכיתה ונסו למיין את ה"דברים" שרשמתם לחי ולשאינו חי.

 אינו חי חי

  

 

 

 באתר "אופק" " צאצאים באים לעולם" בצעו את הפעילות @

 http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit130/act1.aspx?nUnit=130&sSubjectKey=science הבא: בקישור

 

 

 

 

 

 

 

 

 הבאים: מאפייני החיים ביצורים חיים מתקיימים כל

  הזנה 

 נשימה 

 גדילה ותהפתחות 

 איםלצאצ תכונות רביה והורשת 

  קליטת גירויים מהסביבה ותגובה אליהם 

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit130/act1.aspx?nUnit=130&sSubjectKey=science

