
 

 

 משבר האקלים והשלכותיו -1מפגש 

 דף למורה

 מטרת המפגש:

 הכרות עם המושג אקלים •
 חשיפה לתופעות הנובעות משינויי אקלים •
הבנה ששינויי האקלים מתרחשים כאן ועכשיו = משבר  •

 האקלים.
 

  ציוד וחומרי עזר:

 מדבר לוח קיר/כתערוכה מומלץ להציגןשתמונות  - 1נספח  •
 . בבית הספר

יש להדפיס מספר עותקים כמספר  -משחק התאמה -2נספח  •
 (.5-6הקבוצות )

או  ניתן לקיים כחידון בעל פה –חידון טריוויה - 3נספח  •
 לחלופין כמשחק קהוט.

 
 

  פתיחה: המושג אקלים
 אקלים? זה מה –שאלה פתוחה לדיון במליאה הכיתתית 

 
הטמפרטורות, המשקעים, הלחות, העננות והרוח  –סך כל מרכיבי מזג האויר  אקלים :למורה 

במקום מסוים. באזורים שונים בעולם שוררים אקלימים שונים. האקלים של אזור נקבע על פי 
 תצפיות ומדידות שנערכו באותו אזור במשך הרבה שנים. 

 
 גוף השיעור: 

 תערוכת תמונות
מזמינים את התלמידים להסתובב ולעבור ו( 1)נספח תערוכת תמונות  םמכיני תחילת השיעורלפני 

מכל התמונות. התלמידים מתבקשים לחשוב על שם או   תמונה אחת בוחרבין התמונות. כל ילד 
 וגם לחשוב על שם לכלל התערוכה.כותרת לתמונה שבחרו 

 מדוע בחרנו דווקא בתמונה המסוימת.יושבים בזוגות ומשתפים אחד את השני  – שיתוף אישי
 מתכנסים במליאה ומקיימים דיון כיתתי:

 באיזו תמונה בחרת? •
 מדוע דווקא תמונה זו? •
 אילו רגשות התעוררו בצפייה בתמונה? •
 לתערוכה בכלל? איזה שם/כותרת אפשר לתת לתמונה? •
 אילו רגשות או מחשבות עלו מתוך ההתבוננות בתמונות כולן? •

 שאלות לדיון:
 האם מצאתם נושא משותף לתמונות? •
 האם התמונות מעבירות מסר כלשהו? •
איך הייתם מסבירים את המושג "משבר האקלים" וכיצד ניתן אחרי הצפייה בתערוכה  •

 לחבר בינו לבין התמונות?
מה לדעתכם ההשפעות או ההשלכות של שינויי האקלים שמתוארים בתמונות על בני  •

 האדם ועל עולם הטבע?
 

למורה: כל התמונות מתארות תופעות בעולם הנגרמות כתוצאה משינויי  אקלים. אלו תמונות 
הנגרמות מעלייה מתמדת בטמפרטורת כדור הארץ.  מהשנים האחרונות של תופעות אמיתיות

פאון ושלג כבד ועוד יהעלייה גורמת לגלי חום, לשרב ובצורת, לסופות חול אבל גם לברד כבד, ק
 ועוד.

 



 

  קבוצותחלוקה ל

 
 לוח וכרטיסיות להתאמהמקבלת תלמידים. כל קבוצה  4-5על הכיתה להתחלק לקבוצות של 

 (.2)נספח 
 את הטבלה.נכון ראשונה  מסדרתברגע שניתן האות הקבוצות מתחרות ביניהן איזו קבוצה 

 
תופעות בעולם כתוצאה 

 משינויי אקלים:
 ההשלכות על האדם והטבע:

מהים, פגיעה בבתי הגידול של בע"ח החיים בקוטב,  סכנת הצפות הפשרת קרחונים
  צמצום מאגר המים המתוקים המצוי בקרחונים.

 התייבשות מאגרי מים מתוקים, זיהום מים, פגיעה בחקלאות ובטבע. בצורת
פגיעה בבעלי החיים, בצומח ובאדם על ידי גרימת מכת חום,  גלי חום קיצוניים

 התייבשות וסכנת שריפות.
פגיעה בבעלי החיים, בצומח ובאדם בשל ירידה בטמפרטורת הגוף,  קיצונייםגלי קור 

 קפיאת מים ונזקים לתשתיות
שריפות כתוצאה ממחסור 

 בגשמים
 זיהום אויר, פגיעה באדם ובבעלי החיים, בצומח ובדומם

אירועי גשם קיצוניים )ברד, 
 שטפונות, הצפות(

ורכוש, הצפות ביוב פגיעה בגידולים חקלאיים, נזק כבד לתשתיות 
 הגורמים לזיהום מים והים.

 

למורה: עם ההכרזה על הקבוצה הזוכה מומלץ לתת לתלמידי הקבוצה להסביר במליאה את 
 .הטבלה הנכונה

המורה מקריא את השאלה . 3נספח ראו - חידון טריוויהבמידה ונותר זמן , ניתן לקיים גם 
 מקבלת נקודה.עונה נכון וגם מסבירה נכון והקבוצה הראשונה שוהתשובות 

  -ניתן לשחק כמשחק קהוט -לחלופין

  6162f30caf63-8922-4907-4154-https://play.kahoot.it/v2/?quizId=8008a6deקישור:

 

 תשובות קלים שאלות בנושא משבר הא
עלייה במפלס להפשרת קרחונים והארץ גורמת ל כדורהתחממות 

 יםמשיך בקצב הנוכחי כמה מטרההתחממות תפני הים. אם 
 ?( 2030עד שנים הקרובות )עשר הב פני הים לעלות םייוצפ

 כמטר אחד

במאה נכרתו ונהרסו על ידי בני האדם ש מה כמות העצים ביערות
  השנים האחרונות?

  מהכמות העולמית חציכמעט 

אקלים. נכון או שוניות האלמוגים בעולם נהרסו כתוצאה משינויי 
 ?לא נכון

 נכון

אויר המזג  ם קיצוניים של משינוייכתוצאה לקרות  עלולמה 
 ?בכדור הארץ

 ,מזון ואדמה ,מחסור במים
 .לחמותומ פליטים

הארץ עלתה הטמפרטורה הממוצעת בכדור בכמה מעלות כבר 
 השנים האחרונות?במאה 

1.2 

 עשרות  כמה ציפורים חיות על עץ אחד?
גידול  -לינה, מסתור, קינון  כיצד העץ משרת את בעלי החיים בסביבתו?

 מזון.צאצאים ו
 שואב גזים רעילים מהאדמה מה לא עושה העץ?

 מעלות 4עד  בסביבתו?להוריד מהטמפרטורה  בקיץ כמה מעלות יכול עץ אחד
איך אנחנו , בני האדם יכולים לפעול כדי להקטין את התחממות 

 כדור הארץ? 
לנטוע עצים, לבנות גגות 

  , להימנע מעקירת עצים.ירוקים
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 סיכום 
 שינויי האקלים וההשפעה שלהם על חיינו מתרחשים כאן ועכשיו. 

 -הםאת ההורים של שאולפנות לתלמידים ולהציע להם ליכולים ל)בישראל למשל יותר חם לנו. 
 (קטנים או בשנה האחרונה?ילדים היו  הוריםכשה -יותר חם היה להםמתי 

מלווים בהצפות )יש דוגמאות רבות וחזקים יותר גם שם קצרים יותר אבל גיש בישראל ארועי 
 (.ראו עוד דוגמאות/כתבות בסוף הדףתל אביב , נהריה ו –מהשנים האחרונות 

 באוסטרליה משתוללות שריפות.
 אנחנו יכולים להשפיע ! כל אחד מאיתנו יכול להשפיע. יש לנו הזדמנות ויכולת לשנות. -אבל !!!

 : מומלץ  על הפתרונות אבל בינתיים לתלמידיםנספר במפגשים הבאים 
 צמחים ועצים.  לשתול •
 דווחו לרשות המקומית. -שעוקר עץ או פוגע בעץ אדם רואיםאם  •
 מסייע להפחתת התחממות כדור הארץ.זה גם בריא וגם  –ברגל  לכתבאופניים וללנסוע  •
 אתם סוכני השינוי. -על מה שלמדנו היום גם למשפחה וגם לאנשים אחריםלספר  •

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


