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 ולם,שלום לכ

שמי עדי, מגדלת באהבה רבה מגוון גדול של בעלי חיים ומבלה במחיצתם יום יום. בהכשרתי,  בעלת 

למדעים בחטיבת ביניים של החינוך המיוחד, מטפלת באמצעות  מורהתואר ראשון במדעי החברה, 

. רבה בעלי חיים ומורה לרכיבה טיפולית. מזמינה אתכם לקורס חווייתי המשלב חקר, ליטוף והנאה

 ): להתראות

 תוכן המפגש נושא מרכזי 

מהו יצור חי ומהם מאפייניו? האם כלב, שולחן, מטוס ועץ הם  יצורים חיים 1

 נוכל לענות על כך כבר בסוף המפגש הראשון. יצורים חיים?

חסרי מהם המאפיינים של בעלי החיים המשתייכים לקבוצת  מיון בעלי החיים  2

? מהם ההבדלים במבנה בעלי החוליותמה מאפיין את ו החוליות

 ?השלד, באיברי הנשימה, בכסות הגוף ובאיברי התנועה

 למחלקה זו. אנטומיות ופיזיולוגיות משותפות וייחודיותתכונות  היכרות עם מחלקת היונקים 3-5

 למחלקה זו. תכונות אנטומיות ופיזיולוגיות משותפות וייחודיות מחלקת הזוחלים 6-7

 -העולם הנסתר מהעין  8

אורח החיים מתחת לפני 

 האדמה

חלק חווייתי ומאתגר המשלב יכולת שאילת שאלות ובחינה 

מתחת לפני הקרקע. כל זאת ויזואלית ומעשית של ההתרחשות 

באמצעות הרכבת מחילות המדמות את החיים מתחת לפני 

 .האדמה, הכנסת בעלי חיים לתוכן, תצפית והחזקה

איך בעלי חיים רואים את העולם? האם הם רואים צבעים כמונו,  חוש הראייה 9

 או שיש להם תכונות ראייה שונות מאתנו?

העיניים המופלאות של  10

 בעלי החיים

 שוני לבני האדם. קווי דמיון/ -  בע"חתצפית על עיניים שונות של 

 היכרות עם מחלקת העופות ותכונות ייחודיות. מחלקת העופות 12-11

מהו המושג "הסוואה"? דיון על ההתאמות השונות המסייעות  הסוואה והישרדות 13

התאמה לסביבה, התאמה  לבעלי חיים לשרוד בטבע יום יום.

 במבנה הגוף, בהתנהגות ועוד.

 



 

 

 ישולבו בעלי חיים לשם לימוד, הדגמה וכמובן, ליטוף.   בכל מפגש

 ציפורים, נחשים, לטאות, דו חיים, חרקים, מגוון יונקים ועוד.מגוון בין האורחים שיגיעו: 

 סדר המפגשים נתון לשינויים ותלוי בין השאר, בעונות השנה ובבעלי החיים עצמם ):

תקשורת בעולם בעלי  14

 החיים

מהי תקשורת חזותית? קולית? בריח? מילולית? ואיך זה קשור 

 .אלינו

 חי? מהו גלגול חיים?-מיהו דו חיים-דו 15

איזה יצורים מתקיימים בתוך שלולית החורף והאם חשוב  שלולית החורף 16

 .ות עם מיקרוסקופ(לשמרה? )היכר

 .חד הורית, מרובת צאצאים, עוזבי קן, חובשי קןמשפחה  סוגי משפחות בעולם החי  17

 תכונות גופניות ואסטרטגיות שונות. טורפים ונטרפים 18

 תצפית במיקרוסקופים.עבודה ו זואולוגים צעירים 19

 .מכלל המינים בממלכת בעלי חיים 97%  היכרות עם חסרי החוליות  20

 שיבות הבית עבור בעלי החיים השוניםוחסוגי בתים שונים בטבע  בית/בית גידול 21

 כיצד בני האדם נעזרים בבעלי חיים. בעלי חיים בשרות האדם 22

 מונוגמיה ופוליגמיה בעולם החי. סגנונות/ דרך חיים 23

 על עונות השנה והשפעותיהן על בעלי החיים בטבע. אביב הגיע 24

  מפגש מסכם –יונקים  25

  מפגש מסכם –זוחלים  26

  מפגש מסכם –עופות  27

 מסיבת סיום חגיגית ופרידה מבעלי החיים 28


