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 עקלין-ר רמדאן אבו"ד

 נווה הדסה –רכז מדעי הסביבה 

 

 מגוון ביולוגי בסביבה הקרובה –פעילות רצופה 

 

 :רקע

 .ציפורים ועוד, חרקים, יצורים חיים כגון צמחים בסביבת בית הספר ניתן למצוא

הכרת הסביבה ויחסי הגומלין בינם לבין עצמם ובינם ובין היצורים האחרים שנמצאים 
 .ומלין ותחרותג, ת על מערכות יחסיםיכולה ללמד אותנו רבו ,סביבה מוגדרתבאותה 

 

 : בכיתה םשעור מקדי

: כיצד להשתמש במיומנויות כלליות של חקר מדעי כגוןוכן התלמידים ילמדו מושגי יסוד 
, פרוש נתונים, תכנון וביצוע בדיקות, העלאת השערות, תועריכת תצפי, שימוש במגדיר

 .שאילת שאלות ועוד

 

 : המטרה

 .סביבת בית הספרברישום ותיעוד מגוון היצורים החיים , זיהוי

 (.שעורים 4אפשר במהלך )שעתיים עד ארבע שעות : משך הפעילות היומית

 .(בתחילת כול עונה)פעמים בשנה  4: הרצופה משך הפעילות

שינויי מזג  ,תנאי הסביבה ומרכיביה ,סביבההגורמים המשפיעים על ייבדקו ה, כמו כן
 . האוויר והשפעתם על הסביבה

 

 : ציוד נחוץ

אפשר להשתמש גם במכשירים . )למים ומד טמפרטורה ולחות רהמד טמפרטו -
 (דיגיטאליים

 .מגדירים -

 .כלי כתיבה ומחברת -
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 :מהלך הפעילות

: הביוטיים מרכיביםחלקם יתעדו את ה –מרכיבים שנבדוק התלמידים יחולקו לפי מספר ה
לחות וטמפרטורת : וחלקם יתעדו את הגורמים האביוטיים חרקים וציפורים, צמחים

 .(ניתן לבדוק רק אם המקום מואר או מוצל) .רקע והאוויר וכן את עוצמת האורהק

ייערכו תצפיות וזיהוי באמצעות מגדיר שתקבל כול אחת מהקבוצות על פי הגורם הנבדק 
 .על ידה

כמו כן קבוצת התלמידים , יירשמו בטבלה החרקים והצמחים, הציפוריםמיני , הממצאים
 .שבודקים את הגורמים האביוטיים ירשמו באותה הטבלה גם את התוצאות שלהם

 (:ציפורים) 1לדוגמא טבלה מס 

 שם הציפור

אם לא אפשר , לנו ייתכן שמוכרת)
לצלם ולבדוק מאוחר יותר או בסיוע 

 (המורה

 המקום בו נמצאת הציפור

ייתכן שציפור מסוימת נמצאת רק )
אחד לעומת ציפורים במקום 

 (שנמצאות במספר מקומות

הגורם האביוטי באותו 
 המקום וערכו

   

   

   

   

 !וכך לגבי היצורים החיים האחרים

 

 :סיכום בכיתה 

, שליליים, יחסי גומלין חיוביים, גורמים ביוטיים ואביוטיים, נחזור על המונחים והמושגים
 .נציג את התוצאות ונסיק מסקנות, שאלות חקר וכול המונחים הקשורים לפעילות
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 זו תהיה הכותרת שנציב בכיתה - "המגוון הביולוגי בבית ספרנו"

באמצעות צילומים מהשטח או תמונות , תחת כול עונה ועונה, התוצאות יוצבו בכיתה
 . שניתן למצוא ברשת

 .ומיקומם היצורים שמצאנושמות את  הניתן לצייר מפה של האזור הנבדק ולסמן ב

 

 

  פעילות נוספת שמצריכה זמן ארוך יותר תבדוק את יחסי הגומלין בין כול המרכיבים שמצאנו בפעילות
 .(רצוי בכול עונה ועונה)הקודמת וכן כיצד היחסים הללו מתקיימים במשך השנה 

 בשעות שונות של היום ניתן לחזור על אותה הפעילות. 

  

    


