
 

 

 למידה חווייתית בעקבות צפייה בסרטי קולנוע 

 

 .ענבל בן ארי ה:כתב
 ערכו: בטי כהן ניקסון, בתאל פרלמן, מרב יגר.

 
 כוורת בסרט

 על ילדי המועצה לצפות בסרט בטרם יעבירו את מערך השיעור
 

 ו:  -דקות למועצה ירוקה כיתות ב  45כ  רטמקדים לסמערך שיעור 
 
 

 האדם והישרדות הדבורים נושא:

 נושא האדם והישרדות הדבוריםלסייע לתלמידי המועצה הירוקה בהצגת  ● מטרה:

 לספר על חוויה של מפגש עם דבורה )או מה יקרה אם אפגוש דבורה( ● תרגילים:
 יה מודרכת בשני סרטוניםיצפ ●
 בדבורים, לעצב ולכתוב אותה על גבי משושה ולהציג אותה. לבחור דרך לתמוך ●

על המורה ללוות ולתווך את המערך לתלמידי המועצה הירוקה , לדאוג לעמידה  ● הערות:
 בזמנים

 להעביר את המערך ואחר כך לצפות בסרט כוות בסרט.מומלץ  ●
צבעים שחור וצהוב לכתיבה ולקישוט,  קרטונים בשימוש חוזר בצורת   - הכנות ●

אפשר לעבוד בקבוצות עבודה קטנות ולהשתמש משושה כמספר התלמידים )
  .בפחות קרטונים(

 

 דקות 3 כשפוגשים דבורה  :2שקף 

 מהי דבורת הדבש? האם היא טובה או רעה?

 שיתוף התלמידים:
 יחסם לדבוריםהתלמידים ינסו לאפיין את 

 דבורים. עם הבני האדם   -שלנו בשיעור הזה ננסה להבין את היחסים 
מי מהתלמידים פגש דבורה ורוצה לספר לנו על הפגישה הזו?  או מה 

  (תלמידים 2או  1)יקרה כשאפגוש דבורה?   

 דקות 2 עלילת הסרט חלק ראשון: 3שקף 

 שיתוף התלמידים:
 הקראת שקף

 את סיפור העלילה  קרוא מהשקףלבקש מתלמיד אחד ל ●
 

 
 המשך העלילה חלק שני: 4שקף 

 
 דקות 2

 שיתוף התלמידים:
 הקראת השקף

 לבקש מתלמיד אחר לקרוא את המשך העלילה ●

 
 האבקה :5שקף 

 
 דקות 3

 שיתוף התלמידים: ●
 שימו לב בסרטון  -ה מודרכת יצפי

כיצד לדבורים יש שיתוף פעולה עם עולם  ●
 הצמחים. 

 ?מהצדדים מקבל מהשיתוף מה כל אחד ●

 להקריא את השקף ●
 להקרין את הסרטון על האבקה ●

 דקות  2  6שקף 

 להקריא את השקף  ● 

 

 דקות 2תרומת הדבורים למוצרי מזון שאנו צורכים             : 7שקף 



 

 

 שיתוף התלמידים:

 

 :שאלהלשאול את התלמידים את ה

האם ניתן לומר שהדבורים  •

בני  משתפות פעולה גם איתנו

 האדם?

 

 

 ואח"כ לשאול את השאלה. להקריא את השקף  •

 

 : 8שקף 

 מדוע אוכלוסיית הדבורים על סף הכחדה?

 דקות 5  

 גורמים לדלדול אוכלוסיית הדבורים

 הורס את בית הגידול של הדבורים ודוחק אותם לאזורים פחות מתאימים.  - פיתוח של שטחים טבעיים ●

 .ישנם אנשים שפוחדים מהדבורים וממהרים להדביר אותן  -הדברת כוורות  ●

 .מפני שהדבורים מביאות את הצוף לכוורת ,כוורת כולהלים יתגורם להרעלת הדבורים ולע - הדברה חקלאית ●

מפר את תנאי המחיה המיטביים של הדבורים ותנאי המחיה של הדבורים קשים יותר. זה גובה  -האקלים  ישינוי ●

 מחיר.

 

 התלמידים:שיתוף 

מי רוצה להסביר כיצד הסיבות  ●

הכתובות בשקף גורמות להכחדת 

 הדבורים? 

 .להקריא את השקף ●

לבקש מהתלמידים להסביר כיצד כל אחד משלושת הגורמים  ●

ואח"כ לענות על זה  םהכתובים בשקף תורם להכחדת הדבורי

 לפי התשובות למעלה.

 

 דקות 2מצאו את ההבדלים           :9שקף

 התלמידים:שיתוף 

 הסבירו מה רואים בתמונות

 מה דומה בין שתי התמונות?

 מה שונה בין שתי התמונות?

 מה דעתכם על כך?

 להקריא את הכותרת ●

 לבקש מהתלמידים להשוות בין התמונות ●

 ולספר מה דעתם על כך.

 דקות 7הכחדת הדבורים ומגן דבורים אדום      :10שקף 

 שיתוף התלמידים:

יה שימו לב יבמהלך הצפ -יה מודרכת יצפ

כיצד ארגון מגן דבורים אדום מסייע 

 לדבורים?

 שרדות.יהדבורים זקוקות למקלט. ארגון מגן דבורים אדום מסייע לדבורים בה

 להקרין את הסרטון על מגן דבורים אדום. •

 דקות 2הפגנה                                                :11שקף 

 שיתוף התלמידים:

 לדעתכם רואים בתמונה? מה

מה רוצים האנשים בתמונה וכיצד הם 

 פועלים ?

אלו עוד דברים אפשר לעשות למען 

 הדבורים?

 

 הפגנה למען הדבורים(תשובה לדוגמא: )

  

 יצירה:12שקף 
 

 דקות 15

 לחלק לכל זוג או שלושה תלמידים קרטון בצורת משושה וצבעים שחור וצהוב

 

 שיתוף התלמידים:
יבחרו את אחת מהאפשרויות שבשקף  שנראה להם  שיוכלו לפעול למען הדבורים. או אפשרות אחרת שיחשבו  התלמידים

 עליה, יתכננו, יעצבו ויכתבו על גבי המשושה.

 


