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 :(ו – דכיתות )מערך שיעור למועצה ירוקה 

 נמו ושונית האלמוגים
 "מוצאים את נמוהצפייה בסרט " לקראת

 כתבה: ענבל בן ארי
 יגרערכו: בתאל פרלמן, מרב 

 

 השפעת ההתחממות הגלובלית על שונית האלמוגים :נושא

השפעת ההתחממות הגלובלית על לסייע לתלמידי המועצה הירוקה בהצגת נושא  :מטרה
 .שונית האלמוגים

שני ניסויים מדעיים הממחישים את שינויי החומציות במים וכיצד שינוי זה משפיע  ● :תרגילים
 .על היצורים החיים בים

 .על המורה ללוות ולתווך את המערך לתלמידי המועצה הירוקה ● :הערות
 דקות. 45אורך שיעור:  ●
 כדאי לצפות בסרט לפני העברת המערך. ●
התלמידים בכיתה ישבו בקבוצות בחלק השני של השיעור במהלך הניסויים  ●

 .תלמידים( 5עבודה )כ 
 :כפול מספר הקבוצות בכיתה םלניסויייש להכין את החומרים  -  הכנות ●

או שני כלי  2המחזורית חצוי ל כלוב חצי ליטר מי כרוב סגול, בקבוק שקוף מ
מיליליטר, שתי כפות מיץ לימון  200, המכילים כ רב פעמייםקיבול  שקופים 

 .תרב פעמי יתאו חומץ, קש
 

 דקות 3  נמו בסרט -רקע כללי  3 - 2 :  שקף

 בריף אלמוגים באוקיאנוס. בסרט "מחפשים את נמו" מסופר על דג שנולד  ●
 מי שיצלול בים סוף על יד העיר אילת סביר להניח שיפגוש שם את המשפחה של נמו. ●
 מביוזה( עם שושנת ים. י)ס נמו הוא דג הנקרא שושנון. זהו דג מיוחד שחי בשיתוף פעולה ●
 .מביא אל השושנה מזון )נמו( השושנה מגנה על השושנון ונותנת לו מחסה ואילו השושנון ●
 ."דג ליצן"בגלל הצבעים החזקים שלו דג זה נקרא לעיתים גם  ●
 הם גם נמו השושנון.ישונית האלמוגים היא בית גידול למגוון רחב של בעלי חיים ובינ ●

 דקות 10 :  רקע על שונית אלמוגים4 שקף

מתחת לפני הים מצויים יצורים ימיים רבים: צמחים ובעלי חיים במגוון גדול מאוד של גדלים,  ●
דגים,  ,צבעים ומינים. )אפשר לתת מספר דוגמאות כמו צב הים, המדוזה, כריש, לוויתן

 .…(אצות אלמוגים ועוד

במגוון גדול  ,שונית האלמוגים נמצאת בתוך הים. היא מהווה מערכת אקולוגית עשירה ●
 וצפוף של מינים. היא מהווה בית גידול של אלפי צמחים ובעלי חיים.

 התלמידים:שאלות שיתוף 
 האם מישהו צלל פעם בים?  ●
 מהי שונית אלמוגים? ●
 איזה יצורים חיים בשונית? ●
מי ראה את  -אחרי הסרטון  ●

 המשפחה של נמו?

 :מה אומרים לכיתה
נסה להבין את השפעת שינויי האקלים על בשיעור הזה נ

 הסביבה הימית. 
  .נכיר את שונית האלמוגים שנמצאת בים ,ראשית

 .דקות 7:50באורך כ נצפה בסרטון 

 



 

 

 דקות 2  מה זה אלמוג  -רקע           :  5 שקף

 האלמוגים הם בעלי חיים שאינם יודעים לחיות באופן עצמאי.  ●
 הם זקוקים לשיתוף פעולה עם אצות קטנות שמספקות להם מזון. ●
 מספקים האלמוגים לאצות הגנה בתוך שלד קשיח והן זוכות למחיה ומסתור. ,בתמורה ●
 של האלמוג מורכב מחומר הנקרא סידן בדומה לחומר שבונה את העצמות שלנו.השלד  ●

 
ההתחממות הגלובלית משפיעה על ההתחממות  –רקע   :   6 שקף

 .המובילה להלבנת אלמוגים יםהאוקיינוס

 
 דקות 2

 כאשר הטמפרטורה בים עולה האצות השיתופיות אינן יכולות להתקיים. ●
 .האצות הללו ולכן הוא מת ומה שנותר זה שלד סידני לבןהאלמוג אינו יכול לחיות ללא  ●
 )לבן(. בגלל צבעם של האלמוגים המתים הלבנת האלמוגיםלבעיה זו קוראים  ●

 

 דקות 2 אירועים של הלבנת אלמוגים בעולם  -רקע              : 7  שקף

לאורך חמישים השנים האחרונות מתגלים בעולם יותר ויותר אירועים של הלבנת אלמוגים  ●
 .באוקיינוסים

הדיאגרמה מראה כיצד לאורך השנים עם התחממות מי הים התרחשו עוד ועוד אירועים של  ●
 (2015, 2010, 1998, 1985הלבנת אלמוגים ברחבי העולם. )

 רמהציר זמן מופיע משמאל לימין בתחתית הדיאג ●
 .ציר טמפרטורה מופיע מלמטה למעלה מימין וגם בתוך הדיאגרמה צבע ירקרק ●

 

 דקות 4  להחמצה. עודף פחמן דו חמצני בים גורם -רקע       :   9 - 8 שקף

חלק מההתחממות הגלובלית נוצרת בגלל פליטת גזים לאוויר שגורמים  ●
 להתחממות

 .Co2גז אחד משמעותי הוא הפחמן הדו חמצני  ●
 .מהפחמן הדו חמצני נמצא באוויר וחלקו מצטבר ביםחלק  ●
הופך אותם  -פחמן דו חמצני שמומס במים משפיע על תכונות המים  ●

 .לחומציים יותר
למערכת האקולוגית העשירה של שונית  אדיר החומציות הזו גורמת נזק ●

 .האלמוגים

 

 : שאלות שיתוף התלמידים
 מי שמע על הגז פחמן דו חמצני? ●
 נמצא ? ממה הוא נוצר?היכן הוא  ●

 

 

 דקות 3  מהו פחמן דו חמצני-רקע כללי   11- 10:    שקף

 .הפחמן הדו חמצני הוא גז שקיים באופן טבעי באוויר  ●
 .חמצן ופחמן –הוא מורכב משני יסודות  ●
 .משקאות תוססיםושאר ניתן לראות אותו בבועיות של הסודה  ●
 .דלקהוא נמצא בעשן שפולטים מנועים הפועלים על  ●
 .משפיעים על ההתחממות הגלובליתיותר הוא אחד הגזים ש ●
 ויר . ובתהליך הנשיפה אנו פולטים אחוז גבוה יותר של פחמן דו חמצני ממה שנמצא בא ●

 

 דקות 10 רקע חידה שמסכמת את מה שלמדנו עד כה        :  12שקף

   :שאלות הבהרה ומיקוד

 )פחמן דו חמצני(בריכוז גבוה מהריאות שלנו כאשר אנחנו נושפים?       איזה גז יוצא ●

 מה הקשר בין פחמן דו חמצני למים חומציים? ●



 

 

 )הפחמן הדו חמצני הוא חומצי וריכוז גבוה שמומס במים גורם להחמצה של המים(

 

 דקות 3  כיצד נגלה אם המים חומציים? –רקע :   13 שקף

 -שבושלו עם כרוב סגול( יש תכונה מיוחדתלמיץ הכרוב הסגול )מים 
 .המים משנים את צבעם לצבע ורוד או אדום כאשר הם באים במגע עם חומר חומצי

 .חומצי או לא חומצינוכל להשתמש בתכונה זו כדי לזהות אם נוזל מסוים הוא 
 .גלאי –אינדיקטור לחומר עם תכונה כזו קוראים 

 

 2  רוב כאינדיקטורכ 1ניסוי שלב            : 14שקף 
 דקות

תלמידי המועצה הירוקה יכינו יחד את הציוד הנדרש ויחלקו לפי כיתות בהן הם מעבירים  ●
 את הניסוי.

  -ציוד נדרש לניסוי  ●
ממלאים כשליש קנקן או קערה חותכים את עלי הכרוב לחתיכות קטנות,  -  יום לפני ●

 ושופכים בזהירות מים חמים לאחר שהמים התקררו ונצבעו ניתן למלא בבקבוק סגור. 
צנצנות בשימוש  3בקבוק עם מי כרוב צבועים ומספר עלי כרוב להמחשה,   - יום הניסויב  ●

 . תרב פעמי יתכפות מיץ לימון או חומץ, קש 2חוזר, 
כרוב ומוסיפים לאחת מהן את החומץ או מיץ הלימון צנצנות במי ה 2ממלאים  - 1שלב  ●

 .ומתבוננים בצבע. ניתן לפתח דיון מה גרם לשינוי בצבע המים
 כשהמים משנים את צבעם אנו מסיקים כי המים יותר חומציים.  - מסקנה ●

 

 
 יקטורדויר עם ריכוז גבוה של פחמן דו חמצני לאינוהוספת א - 2ניסוי שלב    :  15 שקף

 
2 

 דקות

 לוקחים את הצנצנת השלישית, ממלאים אותה עד החצי במיץ כרוב.  - 2שלב  ●
מה הם מצפים שיקרה כשננשוף אוויר לצנצנת המים עם מיץ  -נשאל את ילדי הכיתה  ●

 הכרוב? 
ומבקשים מהמתנדב/ת לנשוף  יתמזמינים מתנדב/ת מהכיתה. מכניסים את הקש ●

פנימה במשך דקה ללא הפסקה. מה קרה למים? האם הם שינו את  יתבאמצעות הקש
 יצבעם? האם זה אותו צבע כמו הצנצנת הראשונה או השנייה? מה ניתן להסיק לגב

 חומציות המים? 
שימו לב מהי כמות הפחמן הדו חמצני שאנו פולטים מהריאות, האם היא מספיקה כדי  ●

 להחמיץ את המים?

 

 דקות 2 הקשר בין הניסוי להלבנת האלמוגים  -קע ר            :   16שקף 

 .צפו בסרטון עם הניסוי ●
 מתוך הסרטון ניתן ללמוד כי הסביבה החומצית פוגעת בשלד הסידני ומרככת אותו.  ●
גם אלמוגים וגם צדפים בנויים משלד סידני ולכן ככל שהמים באוקיינוסים חומציים יותר הם  ●

 עלולים להיפגע.
 

  :התלמידיםשאלות שיתוף 
 מה ניתן ללמוד בעקבות הניסוי? ●
 מה קורה ליצורים שחיים בסביבה הימית כאשר הים נהיה חומצי יותר? ●

 דקות 4  הרס שונית אלמוגים באוסטרליה –רקע       :  17שקף 

  התמונות מייצגות הלבנת אלמוגים אמיתית שהתרחשה בשונית באוסטרליה.  ●

   :שאלות שיתוף התלמידים



 

 

 רואים בתמונה?מה  ●
 מה היה שם קודם? ●
 על תמונה זו ?מה אתם מרגישים כאשר אתם מסתכלים  ●

 דקות 5 מה נוכל לעשות? –רקע      :18 שקף

בשקף ניתן לראות כי לאדם יש השפעה על הסביבה בתחומים רבים, כל אחד מאיתנו  ●
 .יכול לשנות ולהשפיע

מוצרי צריכה, נסיעות  לצמצם פליטת פחמן דו חמצני )חסכון בחשמל, בצריכת ●
 ...(פנייםויותר הליכה ברגל ורכיבה על א, משותפות

לפעול למניעת התחממות כדור הארץ )לטעת עצים, להפחית קניות, לצמצם צריכת  ●
 .…(מזון מהחי, לטוס פחות

לפעול להרחבת המודעות לחשיבות השמירה על האוקיינוסים לחיים שלנו על פני  ●
 .בינלאומית למען האוקיינוסים(האדמה )לפעול לכתיבת אמנה 

 .ניתן לחשוב יחד על מה הכיתה שלנו יכולה לעשות בנושא -במידה ונשאר זמן  ●

 

  צפייה נעימה  : 19שקף 

נהנה מהחוויה מבלי לייצר  ,נצפה בסרט -כבר משהו קטן שאנחנו יכולים לעשות  ●
 .פסולת מזיקה

 

  
 

 


