
עניין של אגדה–שועל וחסידה 
הלל' תחומית ומשימות חקר בהשראת שירו של ע-למידה רב

אוראל נאמן: עיצוב ועריכה, כתיבה



(בבית הספר)... מתכוננים

:הילל' קראו את שירו של ע•

פגש השועל  

,בחסידה

ושאל  

לשאולאפשראם

,חידה

!"בטח"

השיבה החסידה

:סח השועל

".תודה"

:ושאל

מי הכי נחשי"

הכי הכי הכי

,זריז

,פיקח

ממולח

"?ומפולפל

!שאלהאיזו"

!"הרי זה השועל

!"נפלא"

,אמר השועל

"?חידהעודואולי"

"?למה לא"

.החסידהאמרה

:השועלסח

"תודה"

:ושאל

,נחשי"

נחשי על מה חושב 

,עברנוראשועל

"?חסידה שמנההפוגש

!"על חתונה"

!"לא ניחשת,טיפשה"

!"שושנהעל"

!"לא ניחשת, טיפשה"

",טוב"

,אמרה החסידה

,אנחשבטחעכשיו

אך בתנאי שתעצום את עיניך

."ששעדותספור

."בסדר"

.עצם השועל את עיניו וספר עד שש"

,פקחןכאשר,ואבויאויאך

,נאלץ בעצמו לנחש את החידה

...החסידהנעלמהלאן

?וכל כך למה

,להופרחהעפהבינתייםזוכי

,וצחוק גדול צחקה לה

,טיפששועלאותועל

.שנשאר לספור עד שש



הייתהמה,לחסידההשועלביןהשיחהפיעל1.
כיצד זיהיתם את כוונתו ? השועלשלכוונתו

?זו

הבינה החסידה שהשועל  , לפי דעתכם, כיצד2.
?מנסה לרמות אותה

?הלל'עבשירו שלהנמשלמהו3.

עושיםבסיפוריםאובשיריםרבותפעמים4.
".האנשה"פעולתהכותבים

".האנשה"הסבירו מהי .א

?החסידהואתהשועלאתהלל.עהאנישכיצד.ב
.דוגמאותהביאו



םבגיבוריפוגשים

.ברוכים הבאים אל גן החיות הלימודי בחיפה

ונכיר גם בעלי חיים אחרים  הלל.עשלהשירגיבוריעםניפגשהיום
.שמשוררים ויוצרים עסקו בהם

באגדות ובסיפורים מתוארים בעלי החיים  , אם בשיריםלראותננסה
נפעיל את החושים ונתנסה בכתיבה יוצרת  , בצורה מציאותית או דמיונית

.בעצמנו
?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•



...על רגל אחת
מתחם עופות המים מכיל  , הגעתם לאחד המתחמים הגדולים ביותר בגן שלנו•

.לפחות שניים עשר מינים שונים של עופות

.החסידהאתהמיםעופותביןלמצואנסו•

.צפו בה מספר דקות ולאחר מכן ציירו אותה במחברתכם•

,  כנפיים, בטן, רגליים, מקור, ראש:האיברים הבאיםמיקוםאתהציורגביעלסמנו•
.זנב, גב

כיצד היא ?כיצד היא עומדת-תארו אותן, עקבו אחר תנועותיה של החסידה•
?הולכת

?אחתרגלעלעומדתהחסידההאם

חפשו מידע ברשת . ?מיהו-שנוהג לעמוד על רגל אחתבמתחםנוסףעוףמצאו•
.ונסו לגלות מדוע החסידה או עופות אחרים עומדים על רגל אחת



תלבעיומקור
.סבא טוביהצפו והאזינו לאגדה המסופרת בשירה על ידי , סרקו את הברקוד בשילוט•

נותנת דגש לקשר בין מבנה המקור של החסידה ומבנה פיו של השועל  האגדה•
?באיזה אופן מותאם כל אחד מסוגי הפיות הללו לסוג המזון שלהם. למזונם

הסתובבו במתחם עופות המים ונסו לזהות את הדמיון בין הפריטים הבאים לבין •
את שם העוף שיש לו מקור , ערכו טבלה ורשמו בה את שם הפריט, מקורות העופות

.דומה לפריט ואת סוג המזון

?  מהתרגיל לגבי הקשר בין צורת המקור לסוג המזוןשלכםהמסקנהמהי•

סוג המזון(עם המקור הדומה לפריט)העוף הפריט

מסננת

רשת דייגים

שיפוד

מגל

https://www.youtube.com/watch?v=v_9-tGm4wYg


רוקדים עם שועלים
.השועליםלמתחםהגעתם•

לקראתמתעורריםכשהם,בלילהבעיקרופעיליםהיוםשעותרובישניםהשועלים•
גם אנחנו . ואפשר להתחיל... רגליים אחוריות ואז קדמיות, נמתחיםהםפעילותם

.רוצים להתמתח קצת ולהשתולל

ורקדו גם צפו בסרטון , חלצו עצמות, למתחם השועליםהצמודהברקודאתסרקו•
!אתם עם השועל

https://www.youtube.com/watch?v=drWHI-l_Gew


בעקבות השועלים

.פנק ושועל מצוי: במתחם השועלים שלנו שני סוגי שועלים•

.שלו ואת צבעיו במיליםהגוףמבנהאתותארובפנקצפו•

?במראהומיוחדלמשהולבשמתםהאם•

והציעו שני הסברים לגודל החיות באתר גן קראו את המידע בשלט ההסבר או •
.הפנקהאוזניים של 

נסו להסביר  , לאחר שצפיתם בהם, שועלים מופיעים באגדות רבות•

.מדוע

.על שועל( שיר בחרוזים בן חמש שורות)כתבו חמשיר •

http://www.haifazoo.co.il/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%92%D7%9F/94/%D7%A4%D7%A0%D7%A7


(בבית הספר)... מסכמים באנגלית
THE FOX AND THE STORK 

A selfish fox once invited a stork to dinner at his home in a 
hollow tree. That evening, the stork flew
to the fox’s home and knocked on the door with her long 
beak. The fox opened the door and said,

“Please come in and share my food.”
The stork was invited to sit down at the table. She was very hungry and the food smelled delicious!
The fox served soup in shallow bowls and he licked up all his soup very quickly. However, the stork
could not have any of it as the bowl was too shallow for her long beak. The poor stork just smiled
politely and stayed hungry.
The selfish fox asked, “Stork, why haven’t you taken your soup? Don’t you like it?”
The stork replied, “It was very kind of you to invite me for dinner.
Tomorrow evening, please join me for dinner at my home.”
The next day, when the fox arrived at the stork’s home, he
saw that they were also having soup for dinner. This time
the soup was served in tall jugs. The stork drank the soup
easily but the fox could not reach inside the tall jug. This
time it was his turn to go hungry.
A selfish act can backfire on you.



.הסבירו למורה מהו מוסר ההשכל של הסיפור, קראו בקול רם את הסיפור באנגלית•

.בתוכנה הבאהורשמו אותן הקשותהמיליםאתמהסיפורהוציאו•

.תרגמו את המילים ורשמו אותן ואת התרגום במחברת•

ולאחר מכן שחקו במשחקי המילים שנוצרו ותרגלו את השימוש במילים החדשות  •
.שלמדתם

https://www.hachtava.co.il/english.html?&sbevy

