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 בעלי חיים וצמחים: ולם היצורים החיים ע. 1
 .גם את האדם, כמובן, עולם היצורים החיים כולל את הצמחים ואת בעלי החיים ובנוסף להם

 רעיונות מרכזיים בתחילת הפרק נביא. רק את בעלי החיים והצמחיםהתייחסות תוכנית זו כוללת 

בעלי "לנושא הקדמה בלאחר מכן . ים המשותפים לכלל היצורים החייםלמאפיינהמתייחסים 

מידע זה .  תיאור המאפיינים הייחודיים לכל אחד מקבוצת היצורים החייםנביא" צמחים" ו"חיים

  .    תוגננלנועד 

   

  )רקע לגננת(רעיונות מרכזיים 
  

 כל נמצא את, בניגוד לדוממים,  צמחים ובעלי חיים–אצל כל היצורים החיים   .א
 : המאפיינים הבאים

  הפרשה , תזונה,  נשימה–חילוף חומרים  �
 רבייה  �
 גידול והתפתחות  �
 רגישות ותגובה לגירויים   �
 תנועה   �
 תקשורת  �
 מוות  �

  
מן שיכולים לענות על אחד או יותר כשמתבוננים בסביבה ניתן לראות דוממים שונים   - הערה

, )כביכול רבייה(לע מתפרק לחלקים רבים ס, )תנועה(העננים נעים בשמיים : ל"המאפיינים הנ
כביכול תנועה וחילוף ( מדלק ומים ופולטת עשן "ניזונה" היא, מכונית היא בעלת כושר תנועה

כביכול רגישות ותגובה (מתכות מתפשטות ומתכווצות כתגובה לשינויי טמפרטורה , )חומרים
זוהי כמובן תפיסה . ם דוממיםילדים נוטים לפעמים לייחס חיים לעצמי, לכן. ועוד, )לגירויים

הם רק היצורים החיים . המתבססת על זיהוי חלקי בלבד של מאפייני חייםמוטעית מוקדמת 
 .המאפיינים המצוינים לעילבעלי כל 

 
 ניתן למצוא אותם .מגוון היצורים החיים הוא עצום ורב וסביבות החיים שלהם מגוונות    .ב

 .  פני האדמהביבשה ומתחת ל, באוויר, במקווי מים, בים
 :  למשל.קיימת התאמה ברורה בין המבנה של היצור החי לסביבת החיים שלו   .ג

יש קרום בין האצבעות המסייע להם לנוע ) שחפים, ברווזים ( אצל עופות מים �
 . במים ביעילות

להם לנוע במים ים חלקלק מאפשרשל הדגים והעובדה כי גופם הגוף מבנה  �
 . ביעילות

המאפשרים להם ) שלףיהיכולים להתכנס או לה(ודדים  לחתולים יש טפרים מח �
 . השגת מזוןצורך לטפס על עצים לצורך בריחה מאויבים או ל

 לשממית הבתים יש כריות הדבקה על האצבעות המאפשרות להם לטפס על  �
 . ולהלך על תקרותקירות 

ים לבין בין בעלי חי, חיים-בין צמחים לבעלי: קיימים יחסי גומלין בין היצורים החיים   .ד
חרקים רבים ניזונים מצוף ואבקת פרחים ותוך , למשל. עצמם ובין צמחים לבין עצמם

בעלי חיים רבים אחרים .  י תהליך ההאבקה"כדי כך מסייעים לצמחים להתרבות ע
טפיל , כמובן יש גם יחסי טורף ונטרף.  ידי כך  מפיצים את זרעיהם-ניזונים מפירות ועל

 . 'ופונדקאי וכד
א היחיד שמביית יצורים חיים לצרכיו ולכן עליו מוטלת האחריות לשלומם האדם הו   .ה

. את אותה אחריות הוא צריך לגלות גם כלפי צמחי בר וחיות בר. ולאיכות חייהם
  . במקורות אף ניתן לראות ציווי המתייחס לשמירה על בעלי חיים וצמחים
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  בעלי חיים 1.1

  

   )גננתרקע ל ( חיים-מאפיינים ייחודיים לבעלי

יש אוכלי בשר ויש , יש אוכלי צמחים: החיים ניזונים מיצורים חיים אחרים- כל בעלי •
  .אוכלי כל

קול  ,ריח, טעם, לכל בעלי החיים יש חושים המאפשרים להם לקלוט גירויים של מגע •
  .ואור

כמעט כל בעלי החיים מתרבים ברבייה מינית ולכן יש כאלה שהם זכרים ויש כאלה שהם  •
  ).שלשול, שבלול: גם זכרים וגם נקבות( גם כאלה שהם אנדרוגינוסיםיש . נקבות

או מן המים , הם קולטים חמצן מן האוויר. כל בעלי החיים נושמים כל ימי חייהם •
  .חמצני-ופולטים פחמן דו

ולבעלי חוליות ) אלה שאין עצמות בגופם(אפשר למיין את רוב בעלי החיים לחסרי חוליות  •
  .)אלה שיש עצמות בגופם(

התנהגויות ( אך יש להם גם כושר למידה, לכל בעלי החיים יש התנהגויות תורשתיות •
  ). נרכשות

  

  
   פירוט המטרות

  –הילדים 

  יכירו בעלי חיים בסביבתם ויגלו עניין בהתנהגותם  .1

 יזהו בעלי חיים הנפוצים בסביבתם 

  התנהגותם ביתעניינו בבעלי חיים ו

  יכירו מאפיינים של בעלי חיים .2

בעלי , גדלים, מתרבים, ניזונים, נעים, חיים נושמיםהשכל בעלי ידעו 

  מתפתחים ומתקשרים , כסות

  פי מאפיינים שונים-יסווגו בעלי חיים לקבוצות על

   בעלי החייםהקיום של יכירו את צרכי  .3

  בעלי חיים לשיזהו צרכי קיום חיוניים 

  יגלו אחריות לסיפוק צרכיהם של בעלי חיים

   .ביבתםבסבעלי החיים ההתנהגות של אופן ו גופם שר בין מבנהיפתחו הבנה ביחס לק .4

  .יסבירו את הקשר בין מבנה איבר מסוים לתפקודו

בעלי - אדם/בעלי חיים-חיים-בעלי(יגלו הבנה לגבי יחסי גומלין בין היצורים החיים  .5

  ):  צמחים- חיים- בעלי/ חיים

   חרים אוליצורים חייםלאדם תורמים תרומה חשובה ידעו שבעלי חיים 

  )חקלאותנזק ל, מחלות (המזיקים לאדםבעלי חיים גם ידעו שקיימים 
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  לפעולות יזומותדוגמאות התנהגויות מצופות ול ןטורי ופמטרות

 
  הילדים יכירו בעלי חיים בסביבתם ויגלו עניין בהתנהגותם. 1

  על ידי הגננתפעולות יזומות .התנהגויות מצופותלדוגמאות  התנהגויות מצופות
 דום הילדים להשגת המטרות לקי

יזהו בעלי חיים הנפוצים 
  בסביבתם 

  
  
  
  
  
  
  

יתעניינו בבעלי חיים 
  והתנהגותם בסביבתם

   –הילדים 
 
מזהים ומשיימים  בעלי חיים  -

בבית ובעלי חיים , בגן: בסביבתם
שאותם פוגשים בביקור בטבע או 

   ;בגני חיות

 נפוציםמזהים בעלי חיים  -
 .שבבסרטים או במח, בצילומים

 
 ;מאזינים לקולות בעלי חיים -
  

  ;צופים בבעלי חיים בסביבתם -
  

מחפשים כלים כגון  -
משקפת כדי להתבונן /מגדלת

 ;בבעלי החיים
  

שואלים שאלות לגבי בעלי חיים  -
? ממה ניזונים: בסביבתם כגון

כיצד הם מתקשרים ? היכן דרים
מדוע איבר ? בינם לבין עצמם

מסוים בגופו של בעל חיים מסוים 
 ? י באופן שהוא בנויבנו

  

בכיור , בתנועה, מתעדים בציור -
 ;את בעל החיים' וכד

עוקבים אחר בעל חיים וצופים  -
בשבלול , למשל: בהתנהגותו

  . שזוחל על היד

  –  ליזום ולעודדגננת יכולה 
  
 סיורים בחצר הגן ובשדה והפניית -

תשומת ליבם של הילדים לבעלי 
, שבלולים, נמלים: חיים כגון

   ;'ציפורים וכו, תוליםח,ראשנים
  
 מעקב אחרי בעלי חיים הגדלים --

  ; בגן
   

  ;האזנה לבעלי החיים וצפייה בהם
      
  
  
 להפנות תשומת לב הילדים -

לתופעות הקשורות לבעלי חיים 
עקבות של נחליאלי על : בסביבתם

שביל הריר , קן נמלים חדש, החול
שממיות על קיר הבניין , של שבלול

  ;'וכד
  
ידות עם תיאורי בעלי  משחקי ח-

חידות , חידות מילוליות: חיים 
חיים (חידות מצוירות , בתנועה

  ;)זיהוי בעל חיים על פי איבר 
  
העלאת שאלות שמעניינות את  -

הילדים אודות בעל החיים בעקבות 
   ;האזנה בבעל חיים/צפייה

תצפית בבעלי במכשירים  שימוש ב-
חיים כגון זכוכית מגדלת או 

   ;משקפת
באירועים  תוף של ילדי הגן שי -

 של ילדים ושל ובחוויות אישיות
   . הקשורות לבעלי חייםמבוגרים 
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  יכירו מאפיינים של בעלי חיים. 2

ידעו שכל בעלי חיים 
, ניזונים, נעים, נושמים
בעלי , גדלים, מתרבים

מתפתחים , כסות
  ומתקשרים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  

יסווגו בעלי חיים לקבוצות 
  פי מאפיינים שונים-על

 : הילדים
מציינים צרכים של בעלי חיים  -

 . מחסה, נשימה, מזון: כגון
בודקים העדפת מזונות של בעלי  -

 .חיים
 מתארים תנועה של בעלי חיים  -

 . בהם הם צופים
אוספים מידע על המאפיינים של  -

אוספים , למשל[בעל חיים מסוים 
 סוג –מידע על כלבים 

 אופן/מקום מחיה/האוכל
משך זמן ההיריון / התקשורת

 ]. וכדומה
  עורכים השוואה ביחס למאפיינים -

בין , למשל. בעלי חיים שוניםשל 
כלב , נחש וחילזון, תנועת כלב וסוס

: בין כסות של בעלי חיים. וצב ועוד
לכלבים וחתולים , לציפורים נוצות

  . לדגים קשקשים, פרווה
  
  
  
  
  
 

 
לציפורים יש : מסווגים לפי כסות -

 ;צות לכלבים וחתולים פרווהנו
   

דגים : מסווגים לפי מקום מחיה -
ברווזים . ציפורים באוויר, במים

וצפרדעים שוחים במים וגם  
דגים וצפרדעים . יוצאים מהמים

דגים  לא יוצאים .   זה מזהשונים
 ;ותצפרדעים יוצא,  מהמים

  

ינים קבוצות בעלי חיים על פי יממ -
 :מאפיינים בולטים
פור כי יש לו  עורב הוא  צי

מקור ויש לו נוצות כמו לכל 
  .הציפורים

   –  ליזום ולעודדגננת יכולה
 בהם בבעלי חיים תצפיות - 

על מאפיין מסוים כגון מתמקדים 
  ;תנועה

  
 דיון ביחס למאפיינים השונים של -

השוואות עריכת בעל חיים מסוים ו
  ; בין בעלי החיים השונים

  
 תיאור תנועת בעלי חיים -

   ; תנועות גוף של הילדיםבאמצעות

 
 העוסקים בבעלי  עיון בספרי מידע-

תוכנות בלחפש מידע : חיים
לראיין  ,  אתרי אינטרנטבו
  ילדים ומבוגרים - "מומחים"

, וטרינרים, המגדלים בעלי חיים
  ; חקלאיים ועוד

  
 ביקור במקומות גידול של בעלי -

  .  ' וכדגן חיות, במשק, בחווה: חיים
  
יות של ילדים ללמוד  יוזמות איש-

) בסיוע מבוגר (ועל בעל חיים שבחר
  .  ושיתוף חברים בידע

  
  
  
  
  
  
  

בדיקת המשותף והשונה בין  -
  ;בעלי חיים

-   
   
זיהוי , למשל( במשחקי חידות -

: בעלי חיים החיים באותה סביבה
אילו ? אילו בעלי חיים נמצאים בים

בעלי חיים נמצאים גם במים וגם 
  ).  'וכו? ביבשה
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   בעלי החיים הקיום של  יכירו את צרכי.3

יזהו צרכי קיום חיוניים  
, מים: בעלי חיים לש

  '  וכואור, חום, מזון
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

יגלו אחריות לסיפוק 
  צרכיהם של בעלי חיים

  
  

 מגדירים  את צרכי החיים של -
חום , מזון, מים: בעלי החיים

 ;'וכד
 
עוקבים אחרי בעלי חיים  -

 כיצד הםבסביבתם ומגלים 
,  למשל– צרכיהםמשיגים את 

 ;מזון
  

מחפשים מידע על צרכים של בעלי  -
 חיים  

  
  
 דואגים  לסיפוק צרכיהם של בעלי -

בהתאם לסעיף (חיים שתחת חסותם 
  ):הקודם

של סביבת המחיה דנים בגודל  -
 ,המתאימה

, לבעל החיים ת האדםדנים בחוב -
,  הוצאת כלב לטיולכמו למשל 

 של האוגר או ניקוי הכלוב
  ,משחק, האכלה, רנבוןהא

קובעים  כללים בטיפול מתאים  -
האכלת דגים : בבעל החיים בגן

באקווריום בכמויות ובשעות 
תורנות לניקוי הכלוב של , קבועות
  .' וכוהאוגר

ר התנאים הדרושים ולאחר ביר -
 מציעים, לגידול קרפדה ירוקה

  :הצעות
 מתאיםמקום מחיה הכנת ל
 "גן שעשועים" מעין הכנתל

  מזון מתאיםלהשגת 
על ידי , בשלולית" אי"הכנת ל

שעליהן יוכלו , מספר אבנים
 .הראשנים לנוח

   -  ליזום ולעודדגננת יכולה
 תצפיות בבעלי חיים בסביבת הגן -

  'מחסה וכד, צל, שים מזוןפהמח
  
 עיון במקורות מידע  ושיח עם -

אנשים המגדלים , וטרינר(מומחים 
   ;)בעלי חיים

   
  
  לשיחה על צרכי  מפגש עם וטרינר-

  ;בעלי חיים
  
  
  
  
 הקמת  סביבת חיים מלאכותית -

 תוך הקפדה לבעל חיים המובא לגן
 על סיפוק צרכי הקיום ההכרחיים
כגון  תיעוד ומעקב אחרי כמויות 

, מזון ומים שנותנים לבעלי חיים
  ;יצירת מרחב המאפשר תנועה 

   
מוסדות  על  מתן מידע ו דיון

  . חייםהדואגים לצרכיהם של בעלי
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  ביבתםבעלי החיים בסההתנהגות של אופן ו גופם  יפתחו הבנה ביחס לקשר בין מבנה4

יסבירו את הקשר בין 
מבנה איבר מסוים 

 .לתפקודו

   –הילדים 

 טפריו של חתולכיצד מסבירים  -
 ;בטיפוסמסייעים לו 

  

שות הגמל בדתפקיד מסבירים את  -
 ;הצורך במים בתנאי מדברלקיום 

  

ות באשר לקשר בין מעלים השער -
מבנה איבר מסוים לכך שהוא 

 ;מאפשר התנהגות מסוימת
   

מעלים השערות באשר לקשר בין  -
מבנה גופם של בעלי חיים מסוים 

לתנאי הסביבה ) למשל שלשולים(
 )אבניםמתחת ל(שבה הם חיים 

  

  – ליזום ולעודד גננת יכולה
   
 העלאת השערות באשר לקשר בין - 

מדוע , ללמש. מבנה גוף ותפקוד
? אתם חושבים שלקוף יש זנב ארוך

מדוע לכלב ? מדוע לחתול יש טפרים
  ? יש פרווה

  
 חיפוש מידע אודות מבנה בעל -

חיים וכיצד המבנה משפיע על 
צילום טוב של , למשל. תפקודו

טפריו של חתול והסבר של 
   ;יהםתפקיד

  
שאילת שאלות על יצורים חיים  -

 כמו יצורים, בסביבות חיים שונות
, כדרורים(החיים מתחת לאבנים 

  ) טחביות ועוד, שלשולים

כיצד לא נמעכים היצורים  −
 ?החיים ממשקל האבן

האם הם תמיד חיים  −
 ? בחושך

האם הם מטיילים  −
באדמה או נמצאים רק 

 ? מתחת לאבן
  ? כיצד הם אוכלים −

ניתן לאפשר לילדים לשער את 
 השערותיהם ולבדוק אותן
באמצעות תצפיות בשטח 

 מגוון מקורות ת פניה לובאמצעו
  . מידע

הגילויים והחוויות ניתנים תיעוד 
צילום ושילוב בין , בעזרת ציור

  . השניים
  

-בעלי/ בעלי חיים-אדם/בעלי חיים-חיים-בעלי(יגלו הבנה לגבי יחסי גומלין בין היצורים החיים . 5
  ):  צמחים-חיים

תורמים ידעו שבעלי חיים 
תרומה חשובה לאדם 

   אחרים יםוליצורים חי
  
  

 בעלי  גםידעו שקיימים
 מזיקים לאדםחיים 

  )נזק לחקלאות, מחלות(
  
  

  

   –הילדים 

מזהים ומתארים אופנים שונים  -
 אדםמועילים לבהם בעלי חיים 

   ;)חיות משק וחיות מחמד       (
  

מזהים ומתארים מצבים שונים  -
בהם בעלי חיים זקוקים לעזרתם 

    ;של בני אדם

 
עלי חיים נמנעים מלהתקרב לב -

מסוכנים או לא מוכרים 
ומבקשים מאחרים שלא לגעת 

 בהם
 

  

    - ליזום ולעודד גננת יכולה
קריאת ספרים , יה בסרטיםיצפ -

וכתבות שעוסקים בבני אדם ובעלי 
  ;חיים  או בבעלי חיים בטבע

  
שיח על  מערכות יחסים של  -

ילדים או אחרים בסביבתם  עם 
, כלבי בית, חתולים(בעלי חיים  

  ;)כלבי נחייה ועוד, תוכים
  
דיון על כללי התנהגות במפגש עם  -

  בעלי חיים
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   פעילויות חקרדוגמאות ל

  
, בעקבות תצפית בבעל חיים אפשר להעלות שאלות שמעניינות את הילדים אודות בעל החיים

 לאסוף חומרניתן . ת שהתשובה עליהן אינה ידועה מראשלמיין את השאלות ולהתמקד בשאלו

 תהליך . להסיק מסקנות ניתןעל בסיס איסוף המידע . חים בתחוםלפנות למומ ואף אודות הנושא

לא כולל מיומנויות של איסוף נתונים באופן עצמאי , ף שהוא דורש יישום מיומנויות חקרזה על א

 .הדוגמא הבאה תתאר פעילות חקר שלמה הכוללת גם איסוף נתונים. והגעה למסקנות מתוכן

  
  י הגננת"מקיף ומתווך עביצוע תהליך חקר דוגמה ל

  
 ולעקוב ם של הפרפרזחלימשי ניתן להביא לגן  וואיטאת זחלי בעקבות ההחלטה עם הילדים לגדל 

בתהליך החקר . ם לאסוף מידע על תנאי הגידול מתאימים ולספקראשון אפשרבשלב  .אחריהם

  :   לשאלות הבאותניתן להתייחס

נועות תציורים או , זחל ואף לתארה במיליםהקוב אחר תנועתו של  ניתן לע (? נעהזחלכיצד . א

  .)ניתן גם לעקוב אחרי תנועת הזחל לאורך היום. גוף

משי ליד עלים של מספר צמחים כגון וואי הט זחליניתן להניח זחלים של (? ביוםהוא אוכל כמה . ב

 ואז  אוכליםםיזחלשהמזון  כמות ניסוי שיבדוק את נן עם הילדיםלתכ אפשר . חסה ותות

לבקש מהילדים לחזור על מה הייתה אפשר בדיון . לדון עם הילדים בתוצאות חשוב. לבצעו

  .)ומה היו המסקנות נעשהמה , כיצד תכננו אותו, המטרה בניסוי

ניתן למדוד את האורך , כאמור, למשל: ת ומדידותולגבי שתי שאלות חקר אלו ניתן לערוך תצפי

 ניתן למדוד את משקל העלים לפני ואחרי מספר שעות ? וימות בגןנע במשך שעות מסהזחל שבו 

  . במטרה לגלות כמה גרמים של עלים נאכלו

 תתקופכמה זמן נמשכת  ? לגולםך הופכיצד הוא ?הזחל חיכמה זמן  ?כיצד הזחל מתפתח. ג

כדי ששאלות אלה יקבלו מענה נדרשת תצפית מתמשכת ותיעוד (  ?מה מגיח מן הפקעת? גולםה

  .) על גבי לוח השנההזחל אפשר לתעד את תהליך ההתפתחות . במגוון אמצעים

  

 חשוב לציין שכדי ששאלות אלו יקבלו ביטוי של פעילות חקר נדרשת תצפית מתמשכת ושיטתית 

  .נה אך לא לבוא במקומואיסוף המידע יכול להשלים את התמו! ולא איסוף מידע ממקורות

  
  שילוב  טכנולוגיהדוגמה ל

  
 תוך הקפדה על  לגידולם"בנהמ" ולבנות לתכנן   נוצר צורך במקרה של בעל חיים שמגדלים בגן 

שימוש בחומרי בידוד לשמירה על טמפרטורה מתאימה : סיפוק תנאי המחיה המתאימים

 למניעת מי יעות ניילון  בחורףלעטוף את כלוב הארנבונים ביר, למשל( חדירת מים ולמניעת

. מרחב למחייתו  שיתאים לגודל בעל החיים ויאפשר לו מספיקגודלמבחינת התאמת כלי , )גשמים

 והמים כמות המזוןעל הכלים להתאים ל.  המזון והמיםיושמוניתן לתכנן ולבנות כלי בו , כמו כן

יציב ונמוך עם כמות מים מספקת כלי , למשל(חיים ניזון ה ולאופן בו בעל י בעל החיים"הנצרכת ע

  ). ליונק
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  צמחים 1.2

 
  

  )רקע לגננת (מאפיינים ייחודיים לצמחים
  

גבעולים , שורשים: יש את חלקי היסוד הבאים, להוציא אצות וטחבים, לכל הצמחים •
 .פרחים ופירות, עלים) גזעים או ענפים(

חמצני -חמן דוופ, מן הקרקע באמצעות השורשים) H 20 (  הצמחים קולטים מיםכל •

)CO2 (באמצעות הכלורופיל הירוק ואנרגית האור הם . מן האוויר באמצעות העלים

  .   את כל אבות המזון ופולטים חמצן רב אל האוויר,CO2 -  מן המים וה,מייצרים לעצמם
: בנוסף לתהליך הפוטוסינתזה הצמחים מבצעים תהליך נשימה כמו כל היצורים החיים

עוצמתו של תהליך הנשימה נמוכה בהרבה מזו . CO2ל האוויר קולטים חמצן ופולטים א
 .של תהליך הפוטוסינתזה ולכן הצמחים הם ספקי החמצן בעולם

 . הפרחים של הצמחים מכילים את אברי  הרבייה המינית •
 .הפרי מתפתח מהשחלה של הפרח ומכיל בתוכו את הזרעים •

, )כותנה, עצי צפצפה, סביונים(וח על ידי הר: הפירות המכילים זרעים נפוצים בדרכים שונות
חיים שונים והזרעים מופרשים בצואתם -כשהפירות נאכלים  על ידי בעלי -י בעלי החיים "ע
 ). גויאבה, ח עץתפו, עגבנייה(

  . שנתיים-שנתיים ולצמחים רב- את כל הצמחים ניתן לחלק לצמחים חד •
  

  

  

  פירוט המטרות
  

   -הילדים 

   עניין בהםיכירו צמחים  בסביבתם ויגלו .1

  )עצים ופרחים(יזהו צמחים בסביבתם הקרובה 

   יתעניינו בצמחים  בסביבתם

 יכירו מאפיינים של צמחים  .2

,  עלים,)גזעים או ענפים(גבעולים , שורשים:   הצמחים שליזהו את חלקי היסוד

  פירותופרחים 

   שוניםם שונות על פי מאפייני צמחים לקבוצותיסווגו

   חיים ויתארו אותוצמחים יש מחזור ידעו של

  צמחים הקיום של יכירו את צרכי .3

   אויר, אור, מים: יזהו צרכי קיום חיוניים  לצמחים

  ישמרו על הצמחים בסביבתם ויטפחו אותם

-בעלי/ צמחים-אדם/צמחים-צמחים(יגלו הבנה לגבי יחסי גומלין בין היצורים החיים  .4

  )  צמחים-חיים

, מבנים, מאכל(אדם ובעלי חיים שימושים שונים של צמחים על ידי היכירו 

  )נוי, תרופות

   רעילים לאדםידעו שקיימים צמחים 
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   לפעולות יזומותדוגמאות התנהגויות מצופות ול ופירוטן מטרות
  
  הילדים יכירו צמחים  בסביבתם ויגלו עניין בהם. 1

  על ידי הגננתפעולות יזומות .להתנהגויות מצופותדוגמאות  התנהגויות מצופות
 דום הילדים להשגת המטרות לקי

יזהו צמחים בסביבתם הקרובה 
  )עצים ופרחים(

  
  
  
  
  
  
  

  יתעניינו בצמחים  בסביבתם

  –הילדים 
 נפוציםימים צמחים מזהים ומש -

צמחים שעמם , בבית, בגן: בסביבתם
  ;נפגשים ברחוב ובטיולים בטבע

, מזהים צמחים נפוצים בצילומים -
 ;בתוכנות, בסרטים

-  
ם  בסביבתם  מתבוננים  בצמחי -

 ;ומבקשים לדעת את שמם

שואלים שאלות לגבי צמחים  -
מי ישקה אותם כשלא : בסביבתם
פרחים   ?מה יקרה להם? יהיה גשם

 ?איזה פרי ? איזה פרח יש לצמח
-  
מספיק זמן  (לאורך זמןעוקבים  -

אחרי ) שינוים להבחין בבשביל 
התפתחות הצמחים בסביבתם 

 ;ומזהים שינוים החלים בהם
  
  
  

ם אחרי צמחים  ששתלו או עוקבי -
 ;זרעו

  

ול עוקבים אחרי השפעת תנאי הגיד -
י שינוי בתנא: על  הצמחים  כגון

 מקום/ השקיה/ קרקע/ תאורה
  ;)בגינה או בעציץ , בחממה(

  
  

תמשים בכלים כדי לראות צמחים מש -
  ;  בפירוט רב יותר-בהגדלה 

  

מתארים את  הצמחים תוך כדי  -
 תצפית עליהם ומייצגים את הנצפה

, בתנועה, בציור: באמצעים שונים
  .'בכיור וכד

  

  –הגננת יכולה ליזום ולעודד 
סיור בחצר הגן או סביבת  -

  שימוש -הגן ובמהלך הסיור 
בכלים לאיסוף מידע 

: ולהמשך חקירה בגן
 ;מצלמהאו בבמגדלת 

 ;שימוש במגדיר צמחים -
 
תשומת לב הילדים הפניית  -

: לשינויים בטבע סביבם
,  ניםהופעת ניצ, שלכת

הופעת פירות , נביטת זרעים
  ;'וכד

  

 
-  
שאילת שאלות בנוגע  -

 ;לצמחים 
  

בחוויות  ילדיםשיתוף  -
: אישיות הקשורות לצמחים

 , הקקטוס שפרח בבית
  

עריכת תצפיות ומעקבים  -
, אחרי צמחים בחצר

  ;בסביבת הגן, בעציצים בגן
  

. שימוש במאגרי מידע שונים -
לצורך כך חשוב להעמיד 

מגדירי לרשות הילדים 
, צמחים וספרי מידע אחרים

ות ותכנות מאגרי תמונ
אפשר לגלוש אתם . מחשב

אתרי אינטרנט ולהפגישם ב
ביולוג /גנן (עם מומחים

   ;)ועוד

 ;הקמת גינה לימודית -
משחקי חידות עם תיאורי  -

, חידות מילוליות: צמחים 
ת וחיד, חידות בתנועה

ציור חלק של (מצוירות 
  ;)צמח

ות משחקי שולחן עם תמונ -
דו , זיכרון, לוטו: של צמחים

  ;'קלף וכד
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  הילדים יכירו מאפיינים של צמחים. 2

: הצמחיםשל יזהו את חלקי היסוד  
גזעים או ( גבעולים  ,שורשים

 פירות ופרחים,  עלים,)ענפים
  
  
  
  
  
  
  
  

 שונות על פי  צמחים לקבוצותיסווגו
 מאפיינים שונים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ידעו שלצמחים יש 
  ויתארו אותו   יםמחזור חי

  –הילדים 
 גבעולים , מזהים  שורשים -

, פרחים, עלים,  )גזעים וענפים( 
  ;זרעים במגוון צמחים, פירות

עורכים השוואה בין חלקי היסוד  של  -
משווים בין , למשל(צמחים שונים 

   על פי תמונהשורשים של עץ ושל פרח

ם של מתארים מאפיינים אחדי -
 ;הצמחים

  

 
 ; שוניםמשווים בין צמחים -
שאינם ממיינים צמחים לבעלי  פירות  -

 ;ולבעלי פירות מאכללמאכל  
משייכים צמחים לצמחי בר לצמחים  -

 ;מתורבתים
 -משייכים  צמחים לצמחים רב -

 ; שנתיים-שנתיים לצמחים חד
הפרח ששתלנו , העץ כל הזמן צומח בחצר

  באדנית נובל ולא צומח יותר
  
  
  

מזהים צמחים בשלבים שונים של  -
, צמח עם פרח, נבט( חייהם מחזור

   ;)צמח נבול, צמח עם פרי

 
עוקבים אחרי התפתחות הצמחים  -

בסביבתם ומתארים באמצעים שונים 
  ;)'כתיבה וכד, צילום, ציור(

 
 את הצמחים בעונות השונות ודקיםב -

ומשוחחים על השינויים החלים בהם 
;   

-   

  –הגננת יכולה ליזום ולעודד 
בחנות , ביקורים במשתלה -

בחנות פרחים , ירקות
ולהפנות את תשומת לב 

הילדים לחלקי הצמח 
 בשימוש האדם 

הכנת מאכלים מחלקים  -
 שונים של צמחים

איתור חלקי הצמח /גילוי -

 ;השונים בצמחים בסביבתם
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 שזרעו ים  אחר צמחמעקב  -

" תנאי מעבדה"בגן בחצר וב
   ;)הנבטה בתוך כלי שקוף(

-  
אוספים מידע לגבי דרכי  -

עים בצמחים הפצת זר
  ;בסביבתם הקרובה

-  
 בין צמחים שונים ההשווא -

לגבי היבטים שונים של 
כגון דרכי , מחזור חיים

אורך חיים , הפצה של זרעים
כל פעם מהיבט על פי  ('וכד

  ).פרמטר אחד
  

   צמחים הקיום של יכירו את צרכי. 3

: יזהו צרכי קיום חיוניים  לצמחים
  אויר, אור, מים

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

מגדירים  את צרכי החיים של  -
הצמחים השונים שאותם מגדלים 

 ;חום, אור, מים: בגינה לימודית
בודקים השפעת הגורמים השונים על  -

 ;הצמחים
קובעים  את מקום הגידול של צמחים  -

 ;צרכיםהשונים על פי 
מתכננים אילו צמחים לשתול  -

 ייעודם במקומות שונים בגן על פי

 `)'למאכל וכד, לנוי(
 
 
 
 
 
 

מעקבים עריכת איסוף מידע ו -
לגילוי צרכי קיום של צמחים 

כמה פעמים ( שגדלים בגן
? בשבוע צריך להשקות דשא

היכן כדאי ? פרח בעציץ
   )?להציב עציץ בגן

טיפוח גינת נוי  הקמה ויזום -
לשם כך יש . או גינת ירק

מהם : לדון בשאלות כגון
הצמחים שאנו מעוניינים 

מהם תנאיי גידול ? בהם
מה מתאים ?הנדרשים להם

עונה יש לשתול באיזו ? לגן
תוך כמה זמן ? את הזרעים

, הפרח הרצוי/יתקבל הפרי
לשם כך ניתן להיעזר . ועוד

, באינטרנט, באנשי מקצוע
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רו על הצמחים בסביבתם ישמ

  ויטפחו אותם

  

 
נמנעים מלקטוף פרחים מוגנים  -

 ;ומבקשים מאחרים שלא לגעת בהם
 
: מטפחים את הצמחים בגן ובגינה -

מציבים את ,  משקים עציצים בגן
משקים את , מקום מוארבהעציצים 

" לא לקטוף"יוצרים שלטים , הגינה
 ' וכד,ומציבים בגינה

  

  .או במקורות מידע אחרים
  
  

 על "מסע הסברה"קיום  -
שמירה על החשיבות 
בגן ( לילדים הצמחים
  ' להורים וכד, )ובשכונה

  )  צמחים-חיים-בעלי/ צמחים-אדם/צמחים-צמחים(החיים  הבנה לגבי יחסי גומלין בין היצורים  יגלו. 4

שימושים שונים של צמחים יכירו 
, מאכל(על ידי האדם ובעלי חיים 

  )נוי, תרופות, מבנים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

רעילים  ידעו שקיימים צמחים 
  לאדם

  

 ;מכינים מאכלים מצמחים -
 ;מפיקים צבעים מצמחים -
 ;פיקים בשמיםמ -
 בעלי בודקים ואוספים מידע לגבי -

  ; שוניםצמחיםמחלקי הניזונים חיים 
מספרים על שימושים שלהם  -

 ;בצמחים
 מציינים  דוגמאות לצמחי מרפא -     

  . ומסבירים עליהם
  
  
  
  
  
  

כגון , רעיליםנמנעים מלגעת בצמחים  -
 .הרדוף

 
  

הפקת , פעילויות בישול -
הפקת בשמים ,  צבעים

 מצמחים
 ומעקבים אחרי  תצפיות -

 עלי חייםהרגלי תזונה של  ב
זונים יכדי לגלות את אלה  הנ

  מצמחים
תצפיות ומעקבים אחרי בעלי 

חיים הבונים את ביתם 
  מצמחים

 
איסוף מידע על צמחי  -

 מרפא
  
  

דיון על צמחים רעילים  −
  ועל כללי התנהגות עמם 
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  ת חקרויוליפעדוגמה ל
  

יותר לגידול  מתאים ,  אדמת חמרה או חול ים– איזה סוג קרקע – להעלות את השאלה אפשר

בהמשך . בשלב ראשון ילדים יכולים להשוות בין הקרקעות כדי לעמוד על תכונותיהן. מלפפונים

להציע דרכים ן ולנמק, לגבי סוג הקרקע המתאים לגידול מלפפונים להעלות השערות  יכוליםהם 

בו אדמת דלי ) ב–בדלי בו חול ים ו )  א–ך ניסוי ולזרוע זרעי מלפפונים ו לעראפשר  .ןלבדיקת

חשיבות שיש במתן אותם תנאים לשני אם בוחרים בדרך הניסוי יש לדון עם הילדים על . חמרה

יש . 'וכו, אותו גודל וסוג של דלי, אותה לחות, אותה עוצמת אור.  אותה כמות מים–בתי הגידול 

 לעקוב אחר התפתחות הזרעים ולבחון אפשר.  שרק סוג הקרקע שונה בין שתי הסביבותלוודא

גודל , אז באיזה דלי הנביטה התרחשה בזמן הקצר ביותר, אם בכלל נבט, איזה דלי נבט הזרעב

אחר ההתפתחות של הנבטים עד לקבלת במהלך המעקב . וטעם של המלפפונים משני הדליים

לערוך השוואות ביניהם ולהגיע , ולתעד,  לתאר את תהליך הגדילה בשני הדלייםחשוב, המלפפון

     .   על סמך המידע שהתקבלהקרקע המתאים לגידול המלפפוןלמסקנות בדבר סוג 

  

  
  שילוב טכנולוגיה לאותדוגמ

  

 ליצור אפשרחזור ובמבעקבות שיחות על הצורך בשימור הסביבה  :הכנת קומפוסט לגידולים -

 ולהפיק את  מוצר טכנולוגי העונה על צורך אנושי לצמצם את כמות הזבל - קומפוסטר 

  .פסולת אורגניתדשן מהיוצר   -  המיטב ממנו

כאשר עובדים בגינה : הכרת כלים שונים לעבודה בגינה ושימש בהם -

' לגרף וכד, ליצור גומות, להפוך אדמה,  להשקותהילדים נתקלים בצורך

במסגרת זו . בוחרים כלים רלוונטיים הם בהתאם לסוג העבודה שעליהם לבצע

' וכו,  השימושמבנה אופן, אפשר לפתח דיון על הכלים השונים תפקידם

עולם מעשה ידי "ראו דוגמה מפורטת בפרק (ולהתנסות בשימוש מושכל בהם 

  )'         עמ,  מוצרים בסביבתנו–אדם 
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