
תחומית ומשימות חקר בהשראת מחלקת הזוחלים-למידה רב

אוראל נאמן: עיצוב ועריכה, כתיבה

בעקבות הצבעים  
והתנועות



(בבית הספר)... מתכוננים

מלא בצבעים ובתנועה והם לעיתים  הטבעעולם•
.משתלבים זה בזה ולעיתים מתנגשים זה בזה

צבעיםכללבדרךלויהיומסתווהחייםבעלכאשר
יהיה  , אם הוא יפסיק לנוע, דומים לאלה של הסביבה

.קשה לנו להבחין בו

?  שבתמונות הבאותהחייםבעליאתמזהיםאתםהאם
?הםאילו













פוגשים בזוחלים

.ברוכים הבאים אל גן החיות הלימודי בחיפה

.במחלקת הזוחליםהיום נתמקד 

.  פנימי וחיצוני: המתחם מחולק לשני חלקים, הגעתם למתחם הזוחלים
.לטאות ונחשים, בהם תנינים, כאן תפגשו נציגים מהזוחלים

.הטרריומיםהקפידו לשמור על שקט ודאגו שלא לגעת בחלונות , אנא

?אז מה אנחנו צריכים כדי להתחיל
.מחברת וכלי כתיבה•
(.מומלץ שיהיו אוזניות בהישג יד או רמקול נייד)מכשיר סלולרי מחובר לאינטרנט •
.מערכת חושים אישית•
.חברים•



צבע הסוואה: נכיר את הצבעוניים שלנו

כבר פגשתם בתרגיל שערכתם בכיתה את צבע ההסוואה של  •
.בעלי חיים שונים

.הזוחלים בלבדמחלקתבבניכעת נתמקד

צבעילהםשישבתצוגהלטאותושתינחשיםשנימצאו•
.רשמו את שמם במחברת וצלמו אותם, הסוואה

?באילו בתי גידול הם חיים–כעת כתבו •

?להסוואה בבית הגידולשלהםהצבעמותאםאופןבאיזה•



חיקויצבע : נכיר את הצבעוניים שלנו
.האחד ארסי והשני לא–בתצוגה שלנו יש שני נחשים •

בשעת סכנה הוא אף  , דוגמת צבעים דומה מאוד לזו של הנחש הארסיבעלארסישאינוהנחש•
.מבצע קולות נשיפה דומים לאלה שהנחש הארסי עושה

?הללוהנחשיםשניאתלמצואתוכלוהאם•

.ציירו וצלמו את דוגמת הצבעים של הנחש הארסי ואת דוגמת הצבעים של הנחש אינו ארסי•

.הנחשיםשנישלהגידולביתמהובדקו•

?מה נותנת לדעתכם תופעת החיקוי בטבע•



צבעי והתנהגות התרעה: נכיר את הצבעוניים שלנו
צלמו אותו וקראו את , מצאו את החומט כחול הלשון•

.המידע עליו

?למה הם משמשים? אילו צבעי גוף יש ללטאה זו•

החומט מוציאמתי?הכחולההלשוןשלמטרתהמה•
?אותה

בתצוגה שלנו יש זוחלים נוספים בעל התנהגות מרתיעה •
נסו : רמז)? האם תוכלו למצוא לפחות אחד מהם–

הפקת רעש או , למצוא מידע על התנהגות מיוחדת
.  צלמו אותם( תנועה מיוחדת



?אילו מין צבעים-תרגיל : נכיר את הצבעוניים שלנו

".התירסכרכן"הנקראהנחשמצאו את •

.צלמו אותו והביטו בצבעיו•

נסו לסווג את הצבע של כרכן התירס לפי מה •
:שלמדתם

?הרתעהאוחיקוי?הסוואהצבעזהוהאם•

?לפי מה קבעתם זאת•



?אילו מין צבעים-תרגיל : נכיר את הצבעוניים שלנו

".אפעה מגוון"מצאו את הנחש הנקרא •

.צלמו אותו והביטו בצבעיו•

מה האפעה המגוון לפי נסו לסווג את הצבע של •
:שלמדתם

?חיקוי או הרתעה? האם זהו צבע הסוואה•

?לפי מה קבעתם זאת•



(בבית הספר)... מסכמים

.ת המידע שאספנו בגן החיות במצגתאנסדר •

:ערכו מצגת שתדגים את מה שלמדתם בגן החיות•

.הזוחלשלהדגםאוהצבעסוגאתבכותרתרשמושקופיתבכל•

.הצבעמשמעותאתהגדירולכותרתמתחת•

.  מתחת להגדרה הציבו את תמונות הזוחלים שצילמתם בהתאם•


