
–נחש נשך נחש 
תגידו את זה מהר

תחומית ומשימות חקר בהשראת מחלקת הזוחלים-למידה רב

אוראל נאמן: עיצוב ועריכה, כתיבה



(בבית הספר)... מתכוננים

:קראו את הטקסט הבא וענו על השאלות שאחריו•

• The boa constrictor is a kind of snake. Snakes, like lizards 
and turtles, are a kind of reptile. Unlike lizards and turtles, 
snakes have no arms and no legs. Snakes move using their 
muscles to curl up and then spread out.

• Like all reptiles, boa constrictors are cold blooded. This 
means they need to live in a warm place. Most boa 
constrictors live in the rain forests of Central and South 
America.



(בבית הספר)... מתכוננים

• Boa constrictors are light brown and pink. These colors help 
them blend in and be nearly invisible in the rain forest.

• Boa constrictors are predators, or hunters. Boa constrictors 
eat meat. Young boa constrictors eat small mice. Adult boa 
constrictors can eat mice or bigger animals. They can even 
eat something as big as a monkey or a pig.

• The boa constrictor gets food by first catching it and then 
squeezing it until it can’t breathe. Then it eats the food 
whole.



(בבית הספר)... מתכוננים

Answer the questions about BOA CONSTRICTORS

• What kind of animal are boa constrictors?

a. They are snakes

b. They are lizards

c. They are turtles

d. None of the above.



(בבית הספר)... מתכוננים

Answer the questions about BOA CONSTRICTORS

• What do snakes, lizards, and turtles have in common?

a. They are predators

b. They are reptiles

c. They like to live in the rain forest

d. They are warm-blooded



(בבית הספר)... מתכוננים

Answer the questions about BOA CONSTRICTORS

• Where do boa constrictors live?

a. They live in houses

b. They live in the rain forest

c. They live in Africa

d. None of the above



(בבית הספר)... מתכוננים

Answer the questions about BOA CONSTRICTORS

• How do boa constrictors move?

a. They walk like other animals 

b. They use their muscles

c. They jump a little

d. They don’t move at all

:לחצו כדי לצפות

https://video.nationalgeographic.com/video/untamed/00000162-f823-d699-af7e-f9afb3ba0000


פוגשים בזוחלים

.ברוכים הבאים אל גן החיות הלימודי בחיפה

.הנחשים–היום נתמקד בתת סדרה של הזוחלים 

.  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•



ציידים

עברו בין . נחשים הם ציידים מיומנים•
מהי : ובדקוערכו טבלה במחברת , הנחשים

שיטת המתת הטרף של כל אחד מהנחשים  
?  בתצוגה

?שאספתםמהמידעלהסיקניתןמה•

המתת הטרף/ שיטת הציד שם הנחש

ארסצפע מצוי



ציידים
מהי : ערכו טבלה במחברת ובדקו, עברו בין הנחשים. נחשים הם ציידים מיומנים•

?  שיטת המתת הטרף של כל אחד מהנחשים בתצוגה

.וצפו בסרטון" נחש בלע ביצה: "סרקו את הברקוד1.

.תארו את שראיתם בסרטון לפי שלבים2.

הסתכלו היטב בסרטון בשלב בו הנחש מתחיל 3.

כיצד קורה שהוא מצליח להכניס–לאכול את הביצה 

.הסבירו? אל פיו ביצה הגדולה ממנו



חש הנחש-חוש

כדאי לבחור נחש פעיל  )בחרו והתמקדו באחד הנחשים •
.צפו בו(. יחסית

מנפנף בה באוויר ומכניס , הנחש מוציא את לשונו מפיו•
והסבירו את יעקובסוןאיבר קראו על , אותה חזרה לפיו

.התנהגות זו של הנחש

כיצד?הלשוןשלהמיוחדתלצורתהלבשמתםהאם•
באיזה? של הלשון מגדילה את שטח הפניםצורתה

?הדבר מסייע לנחשןאופ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%9F


חש הנחש-חוש

:הורידו את אחת האפליקציות אל מכשיר הסלולר שלכם•

•Thermal scanner camera VR

•Thermal Camera Filter Effect Flashlight

.  אדום-אינפראאו כל אפליקציה אחרת המדמה צילום 

.באמצעות האפליקציהחברכםאתצלמו•

,  אדום של נחשים-האינפראהצילום שערכתם מדמה את חישת •
האיברים –להם יש איבר גומה מיוחד בין העיניים לנחיריים 

בדקו מהו המזון העיקרי של ". לראות חום"הללו מסוגלים 
מדוע חישת חום מסייעת לזהות את : שלושה מיני נחשים

?הטרף



חש הנחש-חוש

?אוזןפתח?אוזןלנחשישהאם–לזהותנסו•

:שומעיםעד כמה שניתן כיצד נחשיםלהביןננסה•

.הידייםכפותבאמצעותאוזניכםאתאיטמו. א

.נקשו בשיניכם. ב

מועבריםהקולגלי,פנימיתאוזןבאמצעותשומעהנחש•
כיצד עובדה זו מסייעת  –האוזן אלהתחתונההלסתדרך

?לנחשים למצוא את הטרף שלהם



(בבית הספר)... מסכמים

עבור רבים הנחש הוא בעל חיים מסוכן •
"  גן העדן"כבר בסיפור . ומעורר חרדה

.מוזכר הנחש ככזה

זוכה  , גם זו שלנו, אולם בתרבויות שונות•
כבעל כוחות  –הנחש להתייחסות שונה 

.של קדושה והגנה

מצאו שלוש תרבויות שונות בהן מסמל •
.הנחש כוחות כאלו

כפי שלמדתם , הנחששלבתכונותיומה•
את הסמליות  לומאפשרות, בגן החיות

?הזו


