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  מערך פעילות למדריכ/ה

והן למדריכים/ות הן  ,** המערך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה אל כל המגדרים
 למשתתפים/ות.

 |  צור יצור

 מידע כללי

 התאמת יצורים לסביבתם: נושא הפעילות

 דקות 45 משך הפעילות:

 כיתה. :מרחב הלמידה

 ו-תלמידי כיתות ד :קהל יעד

 מטרות

 היכרות עם נושא התאמת יצורים לסביבת המחייה שלהם. 

 מסרים מרכזיים

 הקשר בין תכונות היצור ומבנה לצרכים הסביבתיים.

 יכולת ההסתגלות בתהליכים אבולוצונים לסביבה

 המתאים )ולא החזק( ביותר שורד. 

 

 הפעילותפירוט מבנה 

 דקות( 20)  - פתיחה

היום נדבר על כל מיני סוגים של בעלי חיים. בקשו מהתלמידים לזרוק שמות של בעלי חיים שהם 
 מכירים. 

האם כל בעלי החיים דומים? במה הם דומים? במה הם שונים? אספו תשובות ובקשו דוגמאות  -ש
 מחיי היום יום.

 את התכונות שלהם )ע"פ מה שמופיע במצגת(.כעת נתמקד בכמה בעלי חיים נבחרים, נבחן 

על כל בעל חיים יש לנהל שיח  על מה הסביבה שבה ב חי, איזה תכונות שלו מותאמות לסביבה 
 הזאת.

  שאלות להכוונה

 גמל

 , באיזה סביבת חיים חי הגמל? מה מאפיין סביבה זו?הביטו בתמונה -ש

 ומים, צמחיה וכו'()הכווינו את התלמידים לחשוב על האקלים, מזון 

 רשמו את התכונות על הלוח –אילו תכונות בגמל מתאימות לחיים בסיבת המחיה שלו?  -ש

 . , טורפים וכו'(את מבנה הגוף, צבע הפרווה/קשקשים, סוג האוכל )הכווינו את התלמידים לבחון

 תכונות הגמל -הרחבה   

 ומים. הגמל חי בסביבה צחיחה, חמה מאד עם מעט מאד צמחיה למאכל 
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ממסת גופו ללא  25%ימים ללא אכילה או שתייה במהלכם יאבד עד  5-7הגמל מסוגל להתקיים כ 

 .פגיעה בתפקודיו הנורמאליים

דבשת הגמל אוגרת שומן )ולא מים כפי שנהוג לחשוב( ומהווה מקור לאנרגיה בתקופות שבהם אין 

מים, את עיקר המים הוא קולט בחיי היום יום הגמל מסוגל להתקיים כמעט ללא שתיית מזון. 

 .מהמזונות אותם הוא אוכל

 דקות!  10ליטרים ב  100אך כאשר מזדמנת לגמל האפשרות לשתות הוא מסוגל לגמוא עד 

 :לגמל יש דרכים רבות אחרות )גם ללא הדבשת( כדי לא לאבד מים במדבר

 34מעלות צלסיוס )בין  6גמל הוא היונק היחידי שיכול לשנות את טמפרטורת הגוף שלו עד כדי  (1)

ביום( וכך להשוות )או לקרב( את חום גופו לחום הסביבה, בעזרת תכונה זו  41מעלות בלילה ועד 

 .להימנע מהזעה ואיבוד נוזלים  הגמל מסוגל

 .הגמל גם מתאים את עצמו לסביבה ואם יינתן לו הוא ינוח ביום ויהיה פעיל בשעות היותר קרירות (2)

 .ל מחזירה כמות גדולה מקרינת השמש ומונעת את התחממות הגוףהפרווה של הגמ (3)

 .הגמל מזיע מעט וזעה שלו מתנדפת מהעור ולא מהפרווה, כך נוצר מנגנון קירור יעיל (4)

צואת הגמל יבשה מאוד. היא יבשה עד כדי כך שהיא משמשת את הבדואים כאמצעי בערה.  (5)

 .יבוד נוזלים מיותרהשתן שלו סמיך עד כדי סירופ, כדי להימנע מא

 -)מכון דוידסון לחינוך מדעי
-https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/life_sci/%D7%94%D7%90%D7%9D
-%D7%94%D7%92%D7%9E%D7%9C-D7%93%D7%91%D7%A9%D7%AA%
-%D7%9E%D7%99%D7%9D-D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9C%D7%94%

D7%97%D7%92%D7%99%D7%AA%) 

 דובי הקוטב

 הביטו בתמונה, באיזה סביבת חיים חי דוב הקוטב? מה מאפיין סביבה זו? -ש

 )הכווינו את התלמידים לחשוב על האקלים, מזון ומים, צמחיה וכו'(

 רשמו את התכונות על הלוח –אילו תכונות בדוב הקוטב מתאימות לחיים בסיבת המחיה שלו?  -ש

 הפרווה/קשקשים, סוג האוכל, טורפים וכו'(.  )הכווינו את התלמידים לבחון את מבנה הגוף, צבע

 תכונות דב הקוטב -הרחבה

 40דוב הקוטב חי בסביבה קרה מאד )הקוטב הצפוני הטמפרטורה הממוצעת בחורף עומדת על 

מעלות צלזיוס מתחת לאפס(, תקופות ארוכות של מעט שעות אור ומיעוט של יצורים חיי על פני 

 הקרחונים.

טב הצפוני הם הטורף היבשתי הגדול בעולם. הם מצוידים בפרווה עבה דובי הקוטב החיים בקו

וצפופה המורכבת משני סוגי שיער )ארוך וקצר(. שערות הפרווה נטולות פיגמנט והן למעשה לא 

לבנות אלא שקופות וחלולות, בדומה לפוך סינתטי העשוי מסיבים חלולים )הולופייבר), הכולאים 

https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/life_sci/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%93%D7%91%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%92%D7%99%D7%AA
https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/life_sci/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%93%D7%91%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%92%D7%99%D7%AA
https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/life_sci/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%93%D7%91%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%92%D7%99%D7%AA
https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/life_sci/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%93%D7%91%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%92%D7%99%D7%AA
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ת. מתחת לפרווה הזו, שנראית לנו לבנה, יש לדובי הקוטב עור בתוכם את שכבת האוויר המבודד

העור השחור מקטין את איבוד החום  שחור ומתחתיו שכבת שומן בעובי של כעשרה סנטימטרים.

אדום, מפוזר על ידי -לסביבה. בנוסף, החום שמצליח בכל זאת לברוח, ונפלט בצורה של אור תת

נון הזה מזכיר את תפקודן של השמיכות התרמיות השערות השקופות וחוזר בחלקו לעור. המנג

 .שפיתחו בנאס"א לשימוש במצבי קור קיצוניים

לכל אחד מאמצעי הבידוד הללו יש ייעוד שונה. "מעיל הפרווה" שומר על חום הגוף ביבשה, אולם 

הופך חסר תועלת כשהדוב יוצא לצוד דגים ונרטב. במים שכבת השומן היא זו שמבודדת ושומרת על 

ם גופו. זו גם הסיבה לכך שדובות קוטב לא מניחות לגורים הצעירים לשחות כל עוד לא גדלו מספיק חו

וצברו שכבת שומן מכובדת. לצורך יצירת שכבת השומן הראשונית הזאת, החלב של דובת הקוטב 

 אחוזי שומן בלבד בחלב אישה. 4.5אחוז שומן, לעומת  31הוא מכיל  –שמן במיוחד 

 )מכון דוידסון לחינוך מדעי, 

-https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencepanorama/%D7%9B%D7%9A

-D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%9D%

%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D%) 

 דגים

 הביטו בתמונה, באיזה סביבת חיים חי דוב הקוטב? מה מאפיין סביבה זו? -ש

 מידים לחשוב על האקלים, מזון ומים, צמחיה וכו'()הכווינו את התל

 רשמו את התכונות על הלוח –אילו תכונות בדוב הקוטב מתאימות לחיים בסיבת המחיה שלו?  -ש

 )הכווינו את התלמידים לבחון את מבנה הגוף, צבע הפרווה/קשקשים, סוג האוכל, טורפים וכו'(. 

 ים נושמים במיםהרחבה: איך דג

-https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/life_sci/%D7%90%D7%99%D7%9A

-%D7%99%D7%9DD7%94%D7%93%D7%92%

D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D% 

 

 התאמת יצור לסביבת המחייה שלו.

בקשו מהילדים למיין את ההתאמות השונות לשלוש קטגוריות/ הגדירו שלוש קטגוריות ובקשו 

 מהילדים למיין את התכונות לשלוש הקטגוריות.

. הגידו את הליכים, ותכונות התנהגותיותת ,על הלוח נוצרו שלוש קבוצות של תכונות: תכונות מבניות

 מושגים אלו:

https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencepanorama/%D7%9B%D7%9A-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencepanorama/%D7%9B%D7%9A-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencepanorama/%D7%9B%D7%9A-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/life_sci/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%93%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/life_sci/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%93%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/life_sci/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%93%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D
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  )התאמת תכונות הקשורות במבנה הגוף. התאמת צורה, גדול  –התאמות מבניות )אנטומיות

זימים של דג החי  –דוגמאות  או צבע של איברי היצור או מבנה של מערכות בתוך הגוף.

 ב.במים, פרווה בהירה לגמל במדבר, שכבת שומן עבה לדוב הקוט

  )התאמת תכונות הקשורות בתהליכים המתרחשים בגוף. –התאמות פיזיולוגיות )תהליכיות 

 הגמל מפריש גללים יבשים כדי לחסוך במים או תרדמת החורף של הדובים -דוגמאות

  פעילות לילית של היצורים  -דוגמאות התאמת התנהגות בעלי חיים. –התאמות התנהגותיות

 החיים במדבר

מים, מזון, הגנה, טריטוריה,  -המותאמים, יכולים ביתר קלות להשיג את צורכיהם היצורים 

 .להעמיד צאצאים( להתעלות על מתחריהם)

 

 דקות( 20) גוף הפעילות

. כל ילד כותב על פתק את אחד המספרים תלמידים בכל קבוצה 6עד  מחלקים את הילדים לקבוצות של

 אותם שמים בקערה מקופלים. 6עד  1-מ

מחלקים לכל ילד דף לבן, ועוברים לשקופיות "צור יצור". בכל שקופית, כל ילד בקבוצה שולף פתק 

 מהקערה כדי לקבוע מאפיין נוסף של הסביבה שבה היצור שלו חי. 

 י המחיה עליו לצייר יצור שמתאים למכלול המאפיינים שקיבלו. נאלאחר שכל ילד קבל את ת

ת סביבת המחייה ואת היצור שאותו יצרו והסבר מדוע וכיצד בקשו מהילדים להציג בפני הכיתה א

 היצור שלהם מתנאים לסביבת המחיה.

 מומלץ לחזור על המשחק כמה פעמים

 

 דקות( 5סיכום )

 על מנת שבעלי חיים ישרדו ויתפתחו עליהם להיות מותאמים לסביבה שבה הם חיים.

מבניות, פיזיולוגיות והתנהגותיות מצליחים יצורים עם תכונות המתאימות לתנאי הסביבה התאמות 

ר ומסוגלים להעמיד צאצאים להשיג ביתר קלות מזון, לחסוך במשאבים חיוניים למחיה, מוגנים יות

 בצורה יעילה ומשגשגים בסביבת המחיה שלהם.

כל שינוי בתנאי סביבת המחיה )כמו עליית טמפרטורת המים או האוויר, שינוי בכמות המשקעים, 

פולשים וכו', דורש מהיצורים החיים התאמה לתנאים החדשים, יצורים שאינם מסתגלים מינים 

 לתנאים החדשים עלולים להכחד.


