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  ? מי אני
 
 

  דף למורה     
    
    תיאור המשימה  .א

הם מנסים  וחוקרים מגלים במסעם בעל חיים לא מוכר: המשימה מבוססת על סיפור  
מציעים להם ו ,התלמידים עוזרים לחוקרים במשימתם.  לברר מיהו בעל החיים ולסווגו

מלאים התלמידים מ.  לבדוק תכונות מסוימות של בעל החיים כדי לזהותו ולסווגו
  .תמונות וחידות, במשימה משולבים איורים. כרטיס זהות של בעל החיים

בכל שלב המורה אוסף את דפי .  משימה זו מתבצעת בשלבים: הערה מיוחדת  
 בסיס  סמךאיסוף הדפים נועד למנוע מהתלמידים לענות על שאלות על.  התשובות

  .מידע הניתן בשלבים מאוחרים יותר של המשימה
  
  
    הנבדקותנויות יומהמ  .ב

  נימוק 
   הבנה 
   תצפית /ויסתכנון ני 
  הסקת מסקנות 
 מיון 
   ידעיישום 
  מידע מילולי למידע גרפיתרגום 
 מתן הסבר 
  מידעזיהוי 
  מידעארגון 
 תרשים/השלמת מידע לתוך טבלה 

  
  
    נושאים בסילבוס שהמשימה מקושרת אליהם  .ג

    :  עולם היצורים החיים-נושא מרכזי   
 )5.4.1(קבוצות בעלי חיים הכרת מאפיינים של  
  )5.5(יצורים חיים מותאמים לסביבתם  

  
  
    סוג המשימה  .ד

  שאלות פתוחות וסגורות  
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    בת הגילשכ  .ה
  ד-כיתות ג  

  
  
    אופי העבודה הנדרשת  .ו

  עבודה יחידנית  
  
  
    משך המשימה  .ז

  )שיעור כפול( דקות 90  
  
  
    פעילות עיקרית  .ח

  ציור, ארגון וריכוז ידע, ן תשובות לשאלותמת, פתרון חידות, קריאת קטעי מידע  
  
  
    חומרי עזר  .ט

  צבעים, מספריים, עיפרון  
  
  
    תוצר סופי מצופה  .י

  חיים של בעלמלא כרטיס זהות , תשובות לשאלות  
  
  
    אופן ההעברה  .יא

    :התלמידים ימלאו את המשימה בשלבים  
) 2-1עמודים ( הראשונים של המשימה העמודיםהמורה יחלק לתלמידים את שני   )א

  .כרטיס הזהות יישאר בידי התלמידים עד תום המשימה.  ואת כרטיס הזהות
את  ויקבלו עמודים הראשוניםתלמידים שענו על השאלות ימסרו למורה את שני ה  )ב

  .)4-3עמודים  ( הבאיםהעמודיםשני 
את  למורה ויקבלו ת הדפיםימסרו א 4-3שבעמודים ענו על השאלות  שתלמידים  )ג

   .)10-5עמודים ( המשימה המשך
 ואת למורה את הדפיםוימסרו  10-5שבעמודים התלמידים ישיבו על השאלות   )ד

  .כרטיס הזהות
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 טבלת מיומנויות מול שאלות

  

  שאלות  מיומנויות

  1  הבנה

  4, 2, 1  נימוק

  3  תצפית/תכנון ניסוי

  15-9, 7-5, 3  יישום ידע

  4  הסקת מסקנות

  8  ילולי למידע גרפיארגון מידע ותרגום מידע מ

  9  זיהוי מידע רלוונטי

  10  מתן הסבר

  22-16, 11  מיון

  22-16  תרשים/השלמת מידע לתוך טבלה
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   ?מי אני
  
  

  תשובון  
  

  
  .במשימה חמישה חלקים

ענו על .  בידיכם שני הדפים הראשונים של המשימה וכרטיס זהות של יצור לא מוכר
  .מסרו את הדפים למורה ותקבלו את דפי ההמשך, וכשתסיימ.  השאלות בדפים שבידיכם

  
  

            חידה:  חלק א
  

הנה יונק , אימא: עמיתכשעמדו במעבר חצייה אמר .   בן החמש הלך עם אמו ברחובעמית
  !זה כלב, חמוד שלי: אימא אמרה. חוצה את הכביש

  

    ).הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה(? מי צדק  .1

  עמית    .1  

  מא יא  .2  

  אף לא אחד מהם  .3  

  שניהם  .4  
     

    . היונקיםלמחלקתכלב הוא בעל חיים השייך : נמקו  
  

 כתשובה נכונה ונימק את בחירתו 1ילד שסימן את אפשרות   :הערה
 . נקודות4יקבל , "למדנו בבית ספר שכלב הוא יונק: "כך  
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צור הוא  שהיעמיתחשב , לדעתכם, מדוע.   לא ראה אם יש ליצור איברי הנקהעמית  .2

  ?יונק
  :תבו שני נימוקיםִּכ  

    
אוזניים בולטות או אפרכסות ; שערות, פרווה: לפי כסות הגוף  

 הליכה על ארבע; אוזניים
    
 תכונות המנוסחות בצורה קונקרטית יקבלו ציון) 1: הערות  

כי ,  כי הוא למד בגן שכלב הוא יונק:לדוגמה(חלקי   
 את סוג כי הוא ראה, נק מאמויוהוא ראה פעם כלב 

 .)השיניים
) שנכתבו כשני נימוקים נפרדים" (פרווה" + "עור) "2 

 .נחשבים נימוק אחד בציינון
      
  



 
  ?מי אני  - 136 - 

  לא מוכרהיצור ה:  חלק ב
 
 

הם הפליגו בים והתקרבו .  שני חוקרים יצאו למסע לחפש יצורים חיים לא מוכרים
סתתר מ ביצור חי לפתע הבחינו.  הם לקחו ִאתם ציוד נחוץ וירדו אל האי.  לאי קטן

.  שהיצור אינו מוכר להם, לשמחתם, הם התקרבו אליו והתברר להם.  מאחורי שיח
 האם הוא חסר חוליות –החוקרים התרגשו מאוד והחליטו לברר מיהו אותו יצור חי 

 העופות או מחלקת, מחלקת היונקים: לאיזו מחלקה הוא שייך?  או בעל חוליות
      .פו כתבו החוקרים ביומנםאת המידע שאס?  מחלקת הזוחלים

  

  .תפקידכם לעזור לחוקרים לברר מיהו היצור
  
  : של היצורבכרטיס הזהותלאו את הפרטים ַמּו, ראו את המידע מתוך יומנם של החוקריםִק
  

עשינו תצפית וראינו .  לינו יצור חי שלא הכרנויהיום ג
 .שתי עיניים וזנב, שליצור ארבע רגליים

מכיוון שהוא הסתתר מאחורי , זההתקשינו לראות יותר מ
 .ירינו בו חץ שהרדים אותו למשך חמש דקות.  שיח

  
  
  

  
  . שהיצור הוא בעל חוליותשיערוהחוקרים   .3

 אם היצור הוא בעל חוליות או חסר חוליות בלי לפגוע דוקלביכולים כיצד החוקרים   
  .הציעו הצעה?  בו

    
אות את  אפשר לר–או , למשש את היצור ולחוש בעצמותיו  

או בכל להשתמש במכשיר רנטגן  -או , פרקים של היצורִהמ
 .טכניקה אחרת של שיקוף עצמות

 
 
 
  . ותקבלו את המשך המשימה חוץ מכרטיס הזהותסרו למורה את הדפיםִמ

  .וודאו שמילאתם את כל הפרטים בכרטיס הזהות עד שלב זה



 

 
 - 137 - ?מי אני

8
  :טיס הזהות של היצורוהוסיפו את המידע הכתוב בו לכר, ראו את המשך היומןִק
  
  

ניגשנו אל היצור הישן ומיששנו בעדינות את פלג גופו 
 .הרגשנו את עצמותיו מתחת לעור.  העליון

, כעת ברצוננו לגלות אם היצור שייך למחלקת היונקים
 .העופות או הזוחלים

  
    

  
  
  !נמקו?  האם ייתכן שהיצור שייך למחלקות הדגים  .4
    

 הוא חי על ,יש לו ארבע גפיים, החופשיכי הוא נושם באוויר , לא  
,  זימיםביומן לא הוזכר שליצור יש :יתקבל גם הנימוק( היבשה

 .)קשקשים או סנפירים
  

 .נימוק אחד נכון כדי לקבל ציון מלאמספיק : הערה  
 
 
  
.  ילו תכונות לחפש כדי לדעת אם היצור שייך למחלקת הזוחליםציעו לחוקרים ֵאַה  .5

  :ת תכונושתיתבו ִּכ
    

 רגליים קצרות או מנוונות   -   
נוחה או בתנועה הגוף או חלק ממנו נוגע בקרקע במ  -   

 )הליכה או זחילה(  
 עור גוף יבש מאוד ומכוסה קשקשים  -   
 ")דם קר"בעלי (חום גוף משתנה   -   
 מתנשלים  -   
 בדרך כלל ההתרבות היא על ידי הטלת ביצים  -   
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  .פש כדי לדעת אם היצור שייך למחלקת העופותילו תכונות לחציעו לחוקרים ֵאַה  .6
    : תכונותשתיתבו ִּכ  

  
 מקור  -   
 שתי רגליים  -   
 נוצות  -   
 התרבות על ידי הטלת ביצים  -   
 כנפיים  -   

 
  
  
  .ילו תכונות לחפש כדי לדעת אם היצור שייך למחלקת היונקיםציעו לחוקרים ֵאַה  .7

  : תכונותשתיתבו ִּכ  
    

 איברי הנקה  -   
  שערות,פרווה  -   
 אוזניים בולטות או אפרכסות אוזניים  -   
 ארבע גפיים  -   
 התרבות על ידי המלטה  -   

  
 4יקבל , "שיניים"התכונה + התכונות שלעיל ממי שכתב אחת  : הערה

 .נקודות  
  
  
  
  . ותקבלו את המשך המשימההזהות חוץ מכרטיס סרו למורה את הדפיםִמ

  .ד שלב זה עהזהותם בכרטיס ודאו שמילאתם את כל הפרטי
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    :ת של היצור בכרטיס הזהו שנותרו הפרטיםכל לאו אתַמּו, ראו את המשך היומןִק

 
 של היצור וגילינו )כיסוי הגוף (בדקנו את כסות גופו
הבחנו בשתי אפרכסות אוזניים .  שעורו מכוסה שערות

 לו מקור ושבפיו יש שיניים גילינו שאין, קטנות על ראשו
  ).ְָלבנות(צחורות 

        
    
חשוב שהציור ַיראה .  יירו את היצור החיַצ, ם שכתבתם בכרטיס הזהותפרטילפי ה  .8

    .את התכונות שבכרטיס הזהות
  

 :הציור יכלול את כל התכונות שהוגדרו עד כה  
שתי אפרכסות אוזניים ,  ארבע גפיים, זנב,עור מכוסה שערות  

   .שיניים, קטנות
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    ?איזה מידע חסר לחוקרים כדי לדעת אם היצור טורף או צמחוני  .9
  

 מבנה השיניים ומבנה מערכת העיכול  
 המזון שהיצור אוכל  
 )טפרים (האם יש לו ציפורניים חדות  
בקדמת הראש אצל , צמחונייםדי הראש אצל בצ: מיקום העיניים  

 טורפים
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          ?יש חיה כזאת: חלק ג

  
    :תרו את החידהִּפ

, ממששים את דרכם, הם התקדמו.  וקרים המשיכו בדרכם באי עד שירדה החשכההח
  .בתקווה שיצליחו להגיע בחזרה לספינה

  .  ביצור העומד בקרבתם' לפתע הבחין חוקר א
  .אמר!" תראה איזה יצור נהדר ונפלא"

  :'ענה לו חוקר ב
  !" איני רואה דבר–תאר לי את היצור "

  :היצור החיתיאר לו בהתלהבות את ' חוקר א
עומד על ארבע רגליים , זנב קצר, מקור ארוך, בעל שערות ארוכות, אני מבחין ביצור גבוה"

  ".ואוכל עלים מצמרות העצים
  יצור כזה אינו קיים !מטעות אותךעיניך פשוט "', אמר חוקר ב, "אל תתלהב כל כך"

  !"במציאות
  
  

  ?מדוע לא ייתכן שיש יצור כזה במציאות  .10
    

, לציפורים יש מקור: שובה מתבססת על פרוט תכונותדוגמא לת  
.  אך אין להן ארבע רגליים ופרווה והן אינן ניזונות מעלי העצים

יש בתיאור עירוב של : דוגמא לתשובה המתבססת על הכללה
 .תכונות המאפיינות יצורים ממחלקות שונות
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  ?מי אני: חלק ד 
  

ר בגן החיות הוא צילם בעלי חיים שונים בביקו.  דני קיבל מצלמה חדשה ליום הולדתו
 גילה דני שהוא אינו מצליח לזהות את ,אך לאחר שפותחו התמונות.  במצלמה החדשה
לכן נראים בתמונות רק (זמן הצילום מכיוון שעמד קרוב מאוד אליהם ב, בעלי החיים שצילם

  .)חלקים שלהם
  
  .כל אחד מבעלי החיים שצילםה שייך  לאיזו מחלקמונות לגלות על פי התזרו לדניִע  .11

  .ִּכתבו את שם המחלקה מתחת לכל אחת מהתמונות  
    
    
    
      
    
      

 חיים- מחלקת הדו  
  
  
  

            
  
  
  

 *קבוצת הדגים  מחלקת היונקים  
  
  

      
  
  
  
  
  
  

 מחלקת העופות  מחלקת הזוחלים  
 

 ".מחלקת הדגים"אין להוריד נקודות לתלמיד שכתב : הערה* 
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  ?י שייכות השינייםלמ:  חלק ה

  
  .דני צילם גם שיניים שהוצגו בביתן מיוחד בגן החיות

  
של ,  מתחת לכל תמונה האם אלה שיניים של טורףַסמנו.  הסתכלו בתמונות שצילם דני

    .ונמקו, כול-של מכרסם או של אוכל, צמחוני
  

12.          
  
  
  
  
  
  

   
 
  

      כול- אוכל/ וני צמח/ טורף /  מכרסם :שלשיניים אלה : קיפו בעיגולַה  
 שיניים מחודדות , ניבים מפותחים מאוד,  לסתות קצרות:נימוק  
        וחדות  

  
  

13.  
  
  
  
  
  
  
    

       כול- אוכל/ צמחוני / טורף /  מכרסם :שלשיניים אלה : קיפו בעיגולַה  
ְיש ִפניֹון , ניבים חסרים, לסתות ארוכות :נימוק    מרווח גדול (ּ
 טוחנות השיניים ה . ) הטוחנותבין השיניים החותכות לבין  

 .  עם שטח רחב לגריסת המזון, גדולות ועבות, מרובעות
 .השיניים הקדמיות אינן מפותחות
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14.  
 

          
  

      
      
    
    

    כול-אוכל/ צמחוני / טורף /  מכרסם : שלשיניים אלה : קיפו בעיגולַה  
  מפותחות מאוד וגדולות) הקדמיות(השיניים החותכות  :נימוק  
         .במידה ניכרת מכל השיניים האחרות  
         

 
  

15.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        כול- אוכל/ צמחוני / טורף /  מכרסם :שלשיניים אלה : קיפו בעיגולַה  
הניבים אינם חדים : אין התמחות בולטת של השיניים :נימוק  

דומות זו לזו  הן, המראה הכללי של השיניים אחיד למדי, במיוחד
         .ְניֹוןּואין ִפ, בגודלן

  
  
  

  !סיימתם את המשימה
  
  . הדפים כלסרו למורה אתִמ
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  הלא מוכרכרטיס זהות של היצור 

  
  : בעיגול את התשובה המתאימהיפוהק  

  
  

  חסר חוליות  /   חוליותבעל    :הואהיצור   
  
  

  אין  /  יש    :  זנב  
  
  

  אין  /  יש    :  שיניים  
  
  

  אין  /  יש    :אפרכסות אוזניים  
  
  
  

  :את הנתונים במקום המתאים ימוהשל  
  
  

    :  מספר הרגליים  
  

  4 
 
 

  : כסות הגוף  
  

 פרווה, שערות  
 

  :הקיפו בעיגול את התשובה המתאימה  
 
  

  דג   /  חיים-דו  /  זוחל  /  עוף  /  יונק  :הואהיצור   
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 ?מי אני
 

  מחוון   
  

שאלה   ציון
 משקל  מיומנות  'מס

5  4  3  2  1  0  

ונה תשובה נכ 1x  נימוק, הבנה  1
 בצירוף נימוק נכון

תשובה לא 
נכונה בצירוף 
  נימוק משכנע

    

תשובה 
נכונה 
ונימוק 
 או שגוי
  חסר

או , לא ענה
  שגה בכול

 1x  נימוק  2
 תכונות שתיכתב 

נכונות המאפיינות 
  יונקים

תכונה כתב   
תכונה     נכונה אחת

 קונקרטית
או , לא ענה

  שגה בכול

3  
תכנון 
, תצפית/ניסוי

  יישום ידע
1x  

ה נכונה תשוב
ללא פגיעה (

  )בבעל החיים
      

 ,ענה נכון
אך הציע 

לפגוע 
בבעל 
  החיים

או , לא ענה
  שגה בכול

הסקת , נימוק  4
 נכונהתשובה   1x  מסקנות

        נימוק נכוןו
, ענה נכון
אך לא 
  נימק

או , לא ענה
  שגה בכול

שתי תכונות כתב   1x  יישום ידע  *5
 תכונהכתב     נכונות

     אחת נכונה

כתב 
 תכונה או

שתיים לא 
  מדויקות

או , לא ענה
  שגה בכול

תכונה כתב    שתי תכונותכתב   1x  ישום ידעי  *6
    נכונה אחת

כתב 
תכונה או 

שתיים לא 
  מדויקות

או , לא ענה
  שגה בכול

תכונה כתב    שתי תכונות כתב   1x  ישום ידעי  *7
    נכונה אחת

כתב 
תכונה או 

שתיים לא 
  מדויקות

או , לא ענה
  שגה בכול

8  

     ,מידעארגון 
 תרגום מידע
 מילולי למידע

  גרפי

2x  
 לפחותכתב 
 תכונות ארבע
  נכונות

 שלושכתב 
 תכונות נכונות

 שתיכתב 
  תכונות נכונות

כתב 
 תכונה

 נכונה אחת
או , לא ענה  

  שגה בכול

9  
זיהוי מידע 

יישום , רלוונטי
  ידע

1x   לפחות תשובה
או , לא ענה          נכונה אחת

  שגה בכול

, יישום ידע  10
תשובה חלקית     תשובה מלאה  1x  ן הסברמת

או , לא ענה      או עמומה
  שגה בכול

 ,יישום ידע  11
  זיהה נכון את   2x  מיון

  חמש התמונות
  זיהה נכון  

 ארבע תמונות
  זיהה נכון 

  שלוש תמונות

  זיהה נכון
שתי 

  תמונות

זיהה נכון 
תמונה 
  אחת

או , לא ענה
  שגה בכול
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8
שאלה   ציון

 משקל  מיומנות  'מס
5  4  3  2  1  0  

  1x   יישום ידע  12
+ זיהוי נכון 

מאפיין נכון 
  אחד לפחות

  
זיהוי נכון ללא 

או עם , נימוק
  נימוק שגוי

או , לא ענה     
  שגה בכול

  1x  יישום ידע  13
+ זיהוי נכון 

מאפיין נכון 
  אחד לפחות

  
זיהוי נכון ללא 

או עם , נימוק
  נימוק שגוי

או , לא ענה     
  שגה בכול

  1x  יישום ידע  14
+ זיהוי נכון 

מאפיין נכון 
  אחד לפחות

  
זיהוי נכון ללא 

או עם , נימוק
  נימוק שגוי

או , לא ענה     
  שגה בכול

  1x  יישום ידע  15
+ זיהוי נכון 

מאפיין נכון 
  אחד לפחות

  
זיהוי נכון ללא 

או עם , נימוק
  נימוק שגוי

או , לא ענה     
  שגה בכול

16  
כרטיס 

  -זיהוי 
  חוליות

השלמת , מיון
ידע לתוך מ

 תרשים/טבלה
1x   או , לא ענה          תשובה נכונה

  שגה בכול

17  
כרטיס 

 זנב-זיהוי 

השלמת , מיון
מידע לתוך 

 תרשים/טבלה
1x  או , לא ענה          תשובה נכונה

  שגה בכול

18  
כרטיס 

  -זיהוי 
  שיניים

השלמת , מיון
מידע לתוך 

 תרשים/טבלה
1x  או , לא ענה          תשובה נכונה

  שגה בכול

19  
רטיס כ

  -זיהוי 
 אפרכסות

השלמת , מיון
מידע לתוך 

 תרשים/טבלה
1x  או , לא ענה          תשובה נכונה

  שגה בכול

20  
כרטיס 

  -זיהוי 
מספר 
  רגליים

השלמת , מיון
מידע לתוך 

 תרשים/טבלה
1x  או , לא ענה          תשובה נכונה

  שגה בכול

21  
כרטיס 

  -זיהוי 
  כסות

השלמת , מיון
מידע לתוך 

 תרשים/טבלה
1x  או , לא ענה          תשובה נכונה

  שגה בכול

22 
כרטיס 
  -זיהוי 
 מחלקה

השלמת , מיון
מידע לתוך 

 תרשים/טבלה
1x  או , לא ענה          תשובה נכונה

  שגה בכול

  
  .להוריד נקודה על תשובה לא נכונה המופיעה נוסף על התשובות הנכונות  *
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  עמוד ריק
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