
 
 

 ו' –מערך מגוון המינים לכיתות ג' 
 דף למורה

   ו?, מדוע וכיצד עלינו לשמור עלילהבהיר מהו מגוון המינים -מטרת השיעור  

 מהו מגוון המינים? .1

 מה הם השטחים הפתוחים?  2
  שטחים שאינם בנויים, בתוך העיר או מחוץ לה, לדוגמה: פארק, שדה או שטח חקלאי

 הם בית למגוון יצורים חיים, -חשיבות רבהלשטחים אלו יש 
 
  

ועל כן הם יכולים לשפר את איכות האוויר,  ברהשטחים הפתוחים מכילים מגוון מינים  3
מרחב הם משמשים עבורנו  -הם יכולים לווסת )לאזן( את הטמפרטורה, וכמובן

 בילוי ולפנאיפליאה מהטבע, ל
 

נמצאות בסכנת  אשר הדבוריםדקות סרטון על  5במשושה הצהוב יש קישור לצפייה ב 
אנשים פוחדים מהדבורים ומנסים להיפטר מהם ולהדביר אותם.  מתנדבי מגן  .הכחדה

דבורים אדום מנסים להציל את הדבורים מהדברה. הם מבינים את חשיבות הדבורים לטבע 
מספקות דבש לאדם הן אלה שיודעות להפרות את הצמחים  ולאדם. בנוסף לכך שהן

 ולהעביר אבקה מפרח לפרח 
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 לא. הובשנייבתמונות מוצג נוף עירוני. באחת מהן רואים שטחים פתוחים 

 :דיון בשאלות הבאות

 באיזו עיר תעדיפו לגור ומדוע?  •

 שלנו יש שטחים פתוחים?  ישוב /האם בעיר •

 נו מבקרים בהם?מה אנחנו מרגישים כאשר א •
 אלו שטחים פתוחים יש בעיר שלנו? •
 מה נוכל למצוא בהם? •

 מגוון המינים כולל בתוכו את כל היצורים החיים.   6
 חלק מהיצורים הללו חולק איתנו את מרחב המחיה בעיר וחי לצידנו.

 אלו יצורים חיים ראינו בעיר שלנו? היכן אנו מוצאים אותם?: שאלה

 .גם הצמחים חולקים איתנו את מרחב המחייה  7
 את חלקם אנו אוכלים, לחלקם יש ריח טוב ופרחים יפים, יש שמצלים עלינו ויש גם צמחים רעילים
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 .עם מגוון גדול של יצורים חיים את העולםאנו חולקים  
  .חשוב לדעת ולזכור שאנו חלק מהיצורים החיים על פני העולם

הארץ. כדור בכולנו נושמים, כולנו זקוקים לשמש, לאדמה ורק יחד נוכל להמשיך ולהתקיים 
 החיים.עלי בואנו זקוקים למגוון המינים ואיננו יכולים לחיות בלעדי הצמחים 

בסכנה. האוכלוסייה בארצנו גדלה ויש צורך השטחים הפתוחים נמצאים  -אחריות סביבתית  9

בסלילה של כבישים מהירים ובהקמת אזורי מסחר ומפעלים. בנייה זו  ,בבנייה של שכונות חדשות

באה על חשבון השטחים הפתוחים ו"נוגסת" בהם יותר ויותר. חובתנו למצוא את האיזון בין בנייה 

 .החיים וגם למען איכות החיים שלנו חדשה ובין שמירת השטחים הפתוחים, גם למען היצורים

מהעולם. מינים אלו מתוארים  אשר נעלמיםבעלי חיים וצמחים ישנם  – מינים בסכנת הכחדה 10

עקב הפעילות שלנו, בני  של הכחדהרבים מהמינים האלו הגיעו למצב  .""ספר האדום-בספר שנקרא ה



 
 

 

אוויר, זיהום מים ועוד. בעיה נוספת היא הפסולת שאנחנו האדם: צמצום שטחים פתוחים, זיהום 
הידעתם? בעבר חיו בישראל . םמשאירים אחרינו בטבע. כל אלו יכולים לפגוע בבעלי החיים ובצמחי

גם כיום חיים כאן מינים רבים הנמצאים בסכנה  .דובים וברדלסים, אולם הם נכחדו לפני כמה עשורים

  .כמו צב הים והנשר
 

 :לצפות בשני סרטוניםניתן 
 מינים שנכחדו בישראל –שתי דקות  -
 הסבר מה הם מינים פולשים –דקה וחצי  -
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 .לאחר שהצגנו את הבעיה יש מקום לעצור רגע ולחשוב מה ניתן לעשות
 לתת לתלמידים לחשוב על פתרונות יצירתיים
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   - לעבור על הפתרונות השונים
 .כל פתרוןלהסביר ולתת דוגמא ללתת לתלמידים להקריא, 

תלמידים, כל  4 – 3של עבודה חלוקה לקבוצות  - פעילות בעקבות המצגת
פעילות זו.  שיעודד פלקטקבוצה תבחר בפעילות אחת למען השמירה על מגוון המינים ותכין 

 לכתוב שיר או כל רעיון אחר./כרזה/קומיקס להכיןאפשר 
 .תלמידים נוספים לשמור על מגוון המינים ועודדובמסדרונות בית הספר את התוצרים תלו 

יביעו את רגשותיהם והתרשמותם מנושא השיעור ויציגו  התלמידים – סיכום השיעור 19
 את התוצרים בפני הכיתה.

עוד ניתן לעשות בבית או יחד בבית הספר בכדי לשמור על מגוון יחליטו יחד מה  התלמידים
 המינים.


