
 

 

 

 למידה חווייתית ומוחשית לקראת צפייה בסרטי קולנוע
 

 
 

  :(ג – אכיתות )ירוקה המערך שיעור למועצה 

 מוצאים את נמו בשונית האלמוגים
 כתבה: ענבל בן ארי

 ערכו: בתאל פרלמן, מרב יגר

 
 .נחקור את שונית האלמוגיםה בסרט ילאחר צפי

 .חלק מהשקפים ניתן להציג כמו שהם ואין צורך להרחיב עליהם מעבר ●
 )ללא פעילות יצירה(. דקות 45אורך השיעור  ●

 

 שונית האלמוגים נושא:

 שונית האלמוגים והשמירה עליהלסייע לתלמידי המועצה הירוקה בהצגת נושא  מטרה:
 ג.-לכיתות א

 שימוש חוזרביצירה מקרטון  תרגילים:

 .על המורה ללוות ולתווך את המערך לתלמידי המועצה הירוקה ● הערות:
 

תן מעט נפח לעבודה, ירצוי קרטון גלי שי .להכין מראש מגוון קרטונים -ליצירה •
חומרים מחברים כמו נייר דבק, דבק פלסטי, סיכות ואפשר לשלב צבעים 

ניתן להוסיף  .לחיתוךמתפצלות וגם מספריים או סכין מטבח לא חדה מדי 
 חומרים נוספים בשימוש חוזר על מנת להעשיר את היצירה.

 

דקות  8דקות + איסוף מידע מהסרט  97 -אורך הסרט   נמו בסרט :  2 שקף
 נוספות

לצבעים  ,למגוון בעלי החיים ,צופים בסרט, לבקש מהילדים לשים לב לשונית האלמוגים ●
 .לסביבת החייםו

 .יספרו מה ראובסיום הסרט הילדים  ●

:  חיבור ושיתוף בחוויות 3שקף 
 הים

 דקות 10

 תלמידים:לשאלות 

 מי ביקר בים לאחרונה? ●
 מה עשיתם בים? ●

 מה אתם אוהבים לעשות בים? ●
 

 לכל מי שמשתתף. תודה על השיתוף*להגיד 
  



 

 

 

 דקות 15 גורמים הפוגעים בשונית-רקע כללי         :14שקף 

 להקריא ולהמחיש את הסיפור  ,אחרי שמציגים את הסכנות לפגיעה בשונית  ●
 ."שגית השקית בשונית"

 דקות 10 ל לשמור על הים?ככיצד נו        16:שקף 

 על סביבת הים?מה דעתם מה ניתן לעשות כדי לשמור  :תלמידיםשאלה ל

 

  פעילות יצירה מקרטון גלי בשימוש חוזר      22: שקף

 .התלמידים יצרו סביבת חיים מגוונת עשירה וצבעונית מקרטון בשימוש חוזר ●
 

 

 דקות 2 הים הוא סביבת חיים  -רקע    4:שקף

 מכירים שחיים בסביבת הים?איזה בעלי חיים אתם   שאלה לתלמידים: ●
תמנונים  ,סרטנים ,דולפינים,צבים ,דגים :הים הוא בית למגוון גדול של בעלי חיים כמו 

 צדפות ועוד,מדוזות ,

 
 רקע  : 5-9 פיםשק

 

 
 דקות 2

 .מאוד צבעונית ומעניינת ימית בסרט ראינו את הדגים חיים בשונית שהיא סביבה ●

 דקות 2 רקע       :   10 שקף

 .דגי השונית מותאמים לסביבת החיים ●

 דקות 4  רקע     : 11שקף 

שונית מתפתחת באזורים עם תנאים מסוימים ולכן ניתן למצוא אותה  ●
 .בישראל רק באילת

 

  :תלמידיםל השאל: 12שקף 
 למה השונית חשובה לנו? ●

לפי מצב השונית ניתן להבין השונית חשובה למגוון הביולוגי הימי. בנוסף, 
 מצב הסביבה.   ומה

 


