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יחידת הלימוד "התאמת בעלי חיים לסביבתם" מיועדת להוראה במסגרת 
שיעורי החינוך הלשוני בכיתות ד. מטרת היחידה אינה ללמד מיומנויות 
מתחום הלימוד של מדע וטכנולוגיה או עקרונות של חשיבה מדעית, אלא 
להדגים כיצד יש לעסוק בטקסטים מספרי לימוד )בתחום מדע וטכנולוגיה( 
במסגרת שיעורי החינוך הלשוני. יחד עם זאת, המורים המלמדים מדע 
היחידה על מקומה של השפה כאמצעי  ללמוד מתוך  יוכלו  וטכנולוגיה 

חשוב בלימוד התכנים בתחום ההוראה שלהם.

להקל  ומטרתם  שונים,  ממקורות  מידע  מציגים  הלימודיים  הטקסטים 
הנדרש  לפי  הנושאים  את  ולמקד  הדעת  בתחומי  לתכנים  הגישה  את 
בתכנית הלימודים. טקסט מידעי בספרי הלימוד מתאפיין בכמה רכיבים 
מבארים ומנחים: לצד המידע החדש מובאים הסברים הרומזים לקוראים 
אותו.  לזכור  וכיצד  אותו  להבין  כיצד  החשוב,  המידע  את  לזהות  כיצד 
הסברים אלה מופיעים בטקסט באמצעות הקדמה, כותרות, תת-כותרות 
וסיכומים, ואם יש אפשרות - גם באמצעים גרפיים ובצילומים. לעתים 
הטקסט מכיל יסודות סיפוריים שתפקידם להחיות את המידע, "לצייר" 
אותו, להבהירו ולקרבו אל הקוראים הצעירים. מאפיינים אלה הופכים את 
ההתמודדות עם הטקסטים בספרי הלימוד לאתגר, ועל כן יש חשיבות 

רבה להוראה מפורשת של אסטרטגיות הבנה ועיבוד.

הלמידה  ובין  הנקרא  הבנת  על  המחקר  בין  המקשרות  הגישות  אחת 
ההבנה  העמקת  את  מדגישה  הספר  בבית  השונים  הדעת  בתחומי 
הדעת  בתחום  מטקסטים(  משמעות  להפקת  באסטרטגיות  )השימוש 
את  העקרונות,  את  כשמבינים  הנקרא.  להבנת  כאסטרטגיה  עצמו 
התהליכים ואת המוסכמות שמאפיינים את תחום הדעת, קל יותר לקרוא 

ולהבין טקסט העוסק באותו התחום. 

לפי גישה זו יש ללמד אסטרטגיות של הבנת הנקרא תוך כדי קריאה 
בטקסט העוסק בתחום הידע שרוצים ללמוד. רומנס וויטל1 מצאו, שהוראה 
מעמיקה של נושאים בתחום המדעים בשילוב הוראת הקריאה והלשון 
הייתה יעילה יותר מההוראה המסורתית של שיפור הבנת הנקרא, כפי 
הנורמה הארציים בארה"ב. החוקרים מציעים לפתח  שנמדדה במבחני 
וארגונו. לשם  אסטרטגיה של הבנת הנקרא באמצעות גישה אל הידע 
כך יש לפתח שלוש אסטרטגיות ביניים: עיבוד הטקסט, מיפוי מושגים 
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וכתיבת סיכום. אסטרטגיות ביניים אלו יבואו לידי ביטוי במגוון של פעילויות 
הוראה ומשימות לתלמיד, למשל: קריאה מדגימה; המללה של תהליכי 
חשיבה; סיכום בעל-פה של פסקות ופרקים; הבהרה של מושגים ומונחים 
גרפים  טבלאות,  כמו  טקסטואליים,  לקשרים  גרפי  ביטוי  מתן  חדשים; 

ודיאגרמות; סיכום כתוב של פרקים ונושאים. 

הטקסטים שנבחרו ליחידה זו לקוחים מספרי לימוד שונים להוראת מדע 
וטכנולוגיה בכיתה ד. שלושת הטקסטים יוצרים רצף לוגי, מהצגת המושג 
"סביבת חיים" ומשמעותו ועד להצגת בעלי חיים אחדים וההתאמות שלהם 
כמו  משימות,  מידע,  קטעי  מכילים  הטקסטים  בה.  חיים  שהם  לסביבה 
שאלות והוראות לעריכת תצפית. שילוב זה הוא גורם שהתלמידים צריכים 

לדעת להתמודד אתו. 

מתוך תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה
בכל היצורים החיים אפשר לזהות מאפייני חיים משותפים כגון: נשימה.  •

ביצורים חיים קיימת אחידות המתבטאת בתהליכי יסוד המשותפים לכל   •
היצורים. עם זאת קיימים הבדלים בין היצורים, והם מתבטאים ברמות 

ארגון שונות ובהתאמת היצורים לסביבות חיים שונות.
)מתוך לימודי מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי, תכנית לימודים למקצוע מדע   

וטכנולוגיה בכיתות א-ו בבית הספר הממלכתי והממלכתי-דתי, תל, תשנ"ט.(

התלמידים יכירו איברים ותהליכים בבעלי חיים, בדגש על התאמה של   •
מבנה לתפקיד והתאמה לסביבה.

)מתוך סטנדרטים וציוני דרך במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי, המינהל למדע   
וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת המדעים, משרד החינוך תשס"ד.(

יעדי החינוך הלשוני הבאים לידי ביטוי ביחידה זו
הפקת מידע מטקסטים בהסתמך על הכתוב, על איורים, על צילומים   •

ועל איקונים.

זיהוי יחסים לוגיים בין חלקים בטקסט: השוואה ורצף כרונולוגי.  •

דליית מידע רלוונטי מתוך מגוון מקורות.  •



5 התאמת בעלי חיים משרד החינוך n המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי n המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית 
לסביבתם

תיאור היחידה
על פי תכנית הלימודים בחינוך לשוני )עמ' 25(, טקסט מידעי-לימודי שואף להצטייר 

כאובייקטיבי וכנטול פניות. הכתיבה המידעית מתאפיינת ברשמיות, בריחוק ובכלליות. 
אופן כתיבה זה מאפיין מידע על עובדות חיים, על חוקים, וכו'.

היחידה מתמקדת בנושא אחד מתוך תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה: התאמת בעלי חיים 
לסביבתם. היחידה מציגה טקסטים משלושה ספרי לימוד:

במבט חדש - מדע וטכנולוגיה, כיתה ד', אוניברסיטת ת"א, המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, 2007.
מסע מדע ד, הוצאת כנרת, 2008.

מדע בעידן טכנולוגי - חלק רביעי, הוצאת רכס, 2007.
כמקובל בספרי לימוד בתחום המדעים, היחידה משלבת טקסטים מידעיים וטקסטים 

מפעילים )למשל תצפית(.

מאפייני תוכן
הטקסטים עוסקים בהתאמות של בעלי החיים לסביבת החיים שלהם. הטקסט הראשון כללי 

יותר מהאחרים, ותחילתו בהגדרת המושג "סביבת חיים". בהמשך מפורטות דוגמאות של 
התאמות מבניות לסביבה מסוימת. 

מאפייני מבנה
טקסט רב-ייצוגי, המשלב קטעי מידע מילוליים ומידע חזותי, כמו צילומים, איורים ואיקונים.  •

טקסט דחוס בעובדות רבות.   •
טקסט מגדיר, מסביר, מפרט ומציג קשרים בין העובדות והתופעות.  •

מאפייני לשון
תיאורים רבים מנוסחים בזמן הווה, לציון פעולות שגרתיות, שנעשות בדרך כלל )למשל:   •

"בעלי החיים קולטים חמצן בנשימה"(.  

בטקסט מופיעים צירופים שמניים, כמו "התאמות לסביבה", "שמירה על צאצאים"   •
וביניהם צירופי סמיכות רבים )למשל: "סביבות חיים", "צורכי קיום"(.   

בצירופים אלו אין פועל, שיכול להקל על ההבנה. הם מאפיינים שפה מדעית, מופשטת.   
כמו כן, בטקסט מופיעים הרבה שמות פעולה )למשל: "מדידה", "התנהגות", "התאמה"(.   

מודעות לתופעות הלשוניות הללו, העלולות להקשות על הקריאה, חשובה כדי  לסייע   
לתלמידים להבין את תוכן הטקסט )אפשר להמיר צירופים כאלה במשפטים פועליים. 
לדוגמה: במקום "מציאת מסתור ושמירה על צאצאים" ניתן לומר "בעל החיים מוצא   

מסתור ושומר על הצאצאים שלו"(.    
בטקסט מופיעים שמות עצם ביחיד כשמות עצם גנריים )למשל: "הדג נושם במים"(.  •
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התלמידים עשויים לחשוב שמדובר בדג אחד מסוים, לכן חשוב להסביר שמדובר כאן   
במילה דג כשם כללי. 

הדגשים בתחום החינוך הלשוני
לימוד אסטרטגיות לקריאת טקסט מידעי-לימודי.  •

הכרת מבני פסקה: מהכללה לפירוט וההיפך, מונח והסבר.  •
לימוד אסטרטגיות לקריאת טקסט מפעיל.   •

ארגון מידע בתרשים.  •
ארגון מידע בטבלת השוואה.   •

המלצות לקריאה נוספת )למורים(
תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי לכיתות ג-ד.  •

חשיבה בתהליך הלמידה בעידן הידע, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח   •
תכניות לימודים, ירושלים, תשע"א, 2010.
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מהלך ההוראה
סביבות חיים של בעלי חיים ובעלי חיים 

                       8 מותאמים לסביבה      
)מתוך הספר במבט חדש - מדע וטכנולוגיה, כיתה ד, 

אוניברסיטת ת"א, המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, עמוד 19(    

9 סביבות חיים של בעלי חיים     
9 קריאת הטקסט       

10 בעקבות קריאת הטקסט      
10 שיחה על התוכן        
10 ארגון מידע בתרשים       

15 בעלי חיים מותאמים לסביבה     
15 קריאת הטקסט       
15 בעקבות קריאת הטקסט      
15 שיחה על התוכן        
16 הרחבה באמצעות ידע עולם      

17 כיצד נושמים דגים במים?     
)מתוך הספר מסע מדע ד, הוצאת כנרת, עמודים 35-34(   

19 קריאת הטקסט       
20 בעקבות קריאת הטקסט      
21 תצפית - טקסט מפעיל       

 23 התאמות מיוחדות לנשימה במים    
)מתוך הספר מדע בעידן טכנולוגי - חלק רביעי, הוצאת רכס, 

עמודים 172-171(      

25 קריאת הטקסט       
27 בעקבות קריאת הטקסט      
 27 ארגון מידע באמצעות השוואה       

29 סיכום        
פעילות העשרה על שמות של בעלי חיים    
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סביבות חיים של בעלי חיים

מתוך הספר במבט חדש - מדע וטכנולוגיה לכיתה ד )עמוד 19(, כתבו: ד"ר נח רוטרי, ד"ר יעל קשתן, ד"ר אסנת דגן, 
רויטל וינשטוק, הוצאת רמות - אוניברסיטת ת"א. © כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ולאוניברסיטת תל אביב, 2007.



9 התאמת בעלי חיים משרד החינוך n המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי n המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית 
לסביבתם

    קריאת הטקסט
ֿהערה דידקטית: הקריאה של הטקסט הלימודי חייבת להיות מכוונת לאיתור מידע מסוים. 
זאת קריאה לצורך למידה, שמטרתה לזכור את המידע החדש ולקשרו למה שכבר ידוע. אפשר 

לחולל את סוג הקריאה המתאים באמצעות שאילת שאלות או באמצעות הכוונה מדויקת 
לאיתור פריטי מידע. 

במטלה הזאת נדרשת קריאה מרפרפת, שמטרתה לאתר את המידע המבוקש. חשוב 
שהתלמידים יהיו מודעים לכך, ועל כן, אם הנושא לא הוזכר כבר בעבר, על המורה לציין 

במפורש  שיש לרפרף מעל הטקסט כדי לאתר את המבוקש. האיתור מתבצע על ידי תשומת לב 
למילים או למשפטים מסוימים כמו למשל סביבת חיים, לתמונות ולאיורים.

קוראים ביחד את הכותרת של הקטע.  •
שואלים: האם אפשר להבין מן הכותרת מהן סביבות חיים של בעלי החיים? )אי אפשר(  •

קוראים את הקטע כדי לקבל מידע נוסף, שיסביר לנו את הכותרת שקראנו.  •

הפיסקה הראשונה מנוסחת בהכללה, ורוב הטקסטים הנוספים ביחידה מפרטים 
ומדגימים אותה. הפיסקה בנויה במבנה השכיח בספרי לימוד ובטקסטים מידעיים:

במשפט הראשון כתוב היגד על: "כל בעלי החיים מתקיימים בסביבות החיים   •
המתאימות להם".

במשפט השני כתובה הגדרה של המונח המרכזי בפסקה: "סביבת חיים היא...".  •
בהמשך הפיסקה מפורטים ומודגמים שני מושגים מרכזיים: התאמות במבנה   •

הגוף, התאמות בהתנהגות.   
בספרי לימוד התלמידים פוגשים הגדרות של מונחים רבים, רובם בתחום הדעת שהספר 

עוסק בו. הגדרה, לפי מילון רב-מילים, היא: "תיאור או פירוט המשמעות של מילה או 
של ביטוי; מילה או קבוצת מילים המגדירות משהו, הקובעות את מהותו, טיבו, סוגו, 

תכונותיו העיקריות וכד'". בדרך כלל נמצא הגדרות במילון או בלקסיקון.
מטרת הפעילות היא להפגיש את התלמידים עם מבנה של משפט המגדיר את המונח 

"סביבת חיים" )מתחום המדעים( ועם הסבר של המונח "הגדרה" )מתחום החינוך הלשוני(.

סביבות חיים של בעלי חיים

סביבות חיים של בעלי חיים והתאמתם של בעלי החיים לסביבתם הם חלק מנושא 
כללי הנלמד בכיתה ד במדע וטכנולוגיה: עולם היצורים החיים, יצורים חיים 

מותאמים לסביבתם.
מומלץ לתכנן מראש ולתאם עם מורי מדע וטכנולוגיה את מהלך ההוראה-למידה של 

יחידה זו. במידת האפשר אף מומלץ לקיים את השיעורים במשותף. כך תיחשף המורה 
למדעים לדרכי ההוראה בחינוך לשוני ולחשיבות של הכשירות האוריינית ללימוד 

תחום הדעת.



משרד החינוך n המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי n המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית 10 התאמת בעלי חיים 
לסביבתם

    שיחה על התוכן 

במליאה
מבקשים מן התלמידים להצביע על המשפט שבו קיימת הגדרה למונח סביבת   •

חיים, כלומר: שואלים איפה כתוב מהי סביבת חיים )"סביבת חיים היא המקום 
שבו מתקיימים יצורים חיים ואשר בו הם משיגים את צורכי הקיום שלהם"(.

מבקשים מן התלמידים להגדיר מושגים שונים, כדי להתנסות בהגדרות נוספות   •
ולהבין טוב יותר את המונח "הגדרה". 

למשל: יער הוא מקום... עיר היא מקום...  
מבקשים מהילדים להתבונן בטקסט ולהקריא את המילים המודגשות בו.  •

רושמים על הלוח את המילים המודגשות בפיסקה: סביבות חיים, הים וחֹופֹו, ביבשה,   •
באוויר.

שואלים: מדוע הודגשו מילים אלו? )הן מודגשות כדי לומר לקוראים שאלו המילים   •
החשובות בקטע.(   

ארגון מידע בתרשים
קוראים את המשפט: "סביבות החיים הן: הים וחופו, האוויר, היבשה".   •

מבקשים מהתלמידים לייצג את המידע בעזרת עיגולים. שואלים: אם נייצג את   •
סביבות החיים כעיגול גדול, מה יהיה בתוכו?

מסבירים לתלמידים שאפשר לייצג את הקשר בין המילים הבולטות שבפיסקה   •
באמצעות תרשים.

הכנת תרשים היא פעילות חשיבה מֵסדר גבוה, הדורשת ארגון מחודש של 
פרטי מידע על ידי ייצוג גרפי של הקשרים ביניהם. ייצוג זה ממחיש יחסים 
לוגיים בין מרכיבי המידע, כמו הכללה ופירוט, רצף כרונולוגי )תהליך( ועוד.

הפקת תרשים עשויה ליצור בסיס להסקת מסקנות מהמידע ולהערכת המידע.

מה נדרש מן התלמיד כדי להכין תרשים?
לדעת מהם הרכיבים המרכיבים את נושא התרשים.   •

לזהות רכיבים ומאפייניהם כגון: הכללה, דוגמה.  •
לזהות כיצד החלקים מצטרפים יחד לשלם במערכת כוללת.  •

לזהות קשרים ויחסים בין פרטי מידע ובתוך המידע.  •
להפיק משמעות מהתרשים השלם.   •

)על פי חשיבה בתהליך הלמידה בעידן הידע, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות 
לימודים, ירושלים, התשע"א, 2010(



11 התאמת בעלי חיים משרד החינוך n המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי n המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית 
לסביבתם

במליאה
מיידעים את התלמידים שנארגן את המידע הכתוב בתרשים, מכיוון שהוא כלי נוח   •

לארגון מידע.

בכיתות שיש בהן עמדת מחשב ומקרן מדגימים כיצד להפיק תרשים בעזרת היישום   •
Smart Art של תכנת וורד של מייקרוסופט. )בהמשך מובא הסבר מפורט לתהליך זה.(
בכיתות שאין בהן מחשב ומקרן מסרטטים את התרשים בשלבים על הלוח ומסבירים   •

אותו תוך כדי הסרטוט. במהלך ההדגמה תמלא המורה חלק מהתאים בתרשים.
הערה דידקטית: לשם הכנת התרשים חשוב להדגים כיצד סימן הפיסוק נקודתיים מצביע על 
מבנה של הכללה ופירוט. אפשר להדגים זאת באמצעות הדגשה או צביעה של הנקודתיים ושל 

פרטי המידע בטקסט המוקרן על הלוח, או בהנחיית התלמידים לצבוע את הנקודתיים ואת 
המילים הרצויות בטקסט המונח לפניהם.

קוראים בקול את המשפטים בפיסקה, ומייצגים אותם בתרשים שלב אחר שלב.  •
מבקשים מהתלמידים להציע מה לכתוב בתאים הריקים בתרשים.  •

הרחבת התרשים באמצעות ידע עולם
אחרי שהתלמידים ממלאים את השורות העליונות בתרשים, שואלים אותם מה לדעתם   •
יהיה כתוב בתאים התחתונים )באילו בעלי חיים יש התאמות לסביבות החיים השונות 

האלה?(. התלמידים יחזרו לתרשים זה בהמשך הלימוד. 

סביבות חיים  

אוויר יבשה

בגוף
המים

בחוף 
חולותהים הרים



משרד החינוך n המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי n המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית 12 התאמת בעלי חיים 
לסביבתם

Smart Art הנחיות להכנת תרשים בעזרת

Smart Art לוחצים על

בחלונית שנפתחת לוחצים על הירארכיה.

 

 

 

לוחצים על הוספה



13 התאמת בעלי חיים משרד החינוך n המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי n המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית 
לסביבתם

בוחרים דגם של תרשים ולוחצים עליו.

 

כותבים בתאי התרשים את פרטי המידע על פי סדר היררכי.

להוספת תאים מציבים את הסמן באחד התאים, לוחצים על הכפתור הימני של העכבר 
ובתפריט שנפתח בוחרים הוסף צורה. 

 

 



משרד החינוך n המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי n המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית 14 התאמת בעלי חיים 
לסביבתם

במליאה
משוחחים: מה ארגנו בתרשים? על פי מה החלטנו היכן לכתוב את פרטי המידע?   •

במה שונה התרשים מן הטקסט? האם הוא עוזר להבין את המידע הנמצא בפיסקה?  •
קוראים את השאלה הנמצאת בשורה האחרונה של הפיסקה הראשונה: "כיצד מותאמים   •

כל בעלי החיים לסביבתם, כך שיהיו מסוגלים להשיג את צורכי הקיום שלהם?"  

שואלים: האם התשובה לשאלה כתובה בפיסקה שקראנו?   •
משערים מהי התשובה. כל תלמיד או כל זוג תלמידים כותבים את ההשערה במחברת.   •

מפנים את התלמידים לחלק הבא של הטקסט: "בעלי חיים מותאמים לסביבה", כדי   •
לאמת את ההשערה שלהם. 



15 התאמת בעלי חיים משרד החינוך n המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי n המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית 
לסביבתם

בעלי חיים מותאמים לסביבה 

קריאת הטקסט )בעמוד 7(

הקטע הזה הוא קטע מידע קצר. קטע זה "מחובר" לקטע הקודם )שהופיע בעמוד 7(
באמצעות השאלה שנשאלה בסופו, ושאת התשובה עליה נדרשו התלמידים לשער.

בשאלה שלאחר הקטע "בעלי חיים המותאמים לסביבה" התלמידים מתבקשים לדון 
בדוגמות שעוזרות להם להבין את הדברים שקראו.  

איך מבררים מילים תוך כדי קריאת הטקסט?
דוגמה למשפט שיש בו משלב לשוני גבוה ומורכבות מורפולוגית: "ממתין לטרפו 
ללא נוע". מילים בלתי מובנות אפשר לברר במהלך הקריאה באמצעות ההקשר, 

באמצעות השורש, באמצעות מילים אחרות מאותה משפחת מילים או באמצעות 
המילון.

בזוגות 
קוראים את הקטע התחתון כדי לקבל תשובה לשאלה שנשאלה בסוף הקטע העליון   •

בעמוד. תוך כדי הקריאה מסמנים בטקסט מילים שאינן מובנות ואת התשובה לשאלה. 
)תכונות של מבנה גוף ושל התנהגות מסייעות לבעלי החיים להשיג את צורכי הקיום 

שלהם מהסביבה.(

    בעקבות קריאת הטקסט

שיחה על התוכן 
במליאה

קוראים את המשפט השני.  •
שואלים: מהו המבנה של המשפט? )שלוש דוגמות והכללה(  •

מבקשים מהתלמידים למצוא משפט אחר בטקסט במבנה דומה )המשפט השלישי(.  •
מבקשים מהתלמידים לנסח משפט משלהם במבנה דומה.  •

כותבים על הלוח התאמות לסביבה, ומבקשים מן התלמידים לציין אילו סוגי התאמות   •
ישנן )התאמות במבנה הגוף, התאמות בהתנהגות(, ורושמים אותן על הלוח.



משרד החינוך n המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי n המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית 16 התאמת בעלי חיים 
לסביבתם

שואלים: האם גם כאן, כמו בפיסקה הקודמת, אפשר לייצג את הקשר בין המושגים   •
בתרשים?

קוראים את השאלה שמתחת לטקסט ומבררים את המשפט: "דג האבנון ממתין לטרפו   •
ללא נוע".

שואלים: - מה זה ממתין? )מחכה ל...(   
למי מחכה דג האבנון? )ה-ל' מציינת את מי שמחכים לו.(  -  

איזו מילה מזכירה המילה לטרפו? מהו השורש של המילה טרפו? )ט-ר-פ(.   -  
מה מייצגת האות ו' בסוף המילה לטרפו? )הטרף שלו(  -  

מה הכוונה בביטוי "ללא נוע"? )ללא פירושו בלי. כמו בצירופים "ללא מים",    -  
"ללא אוויר".(   

איזו מילה מזכירה את המילה נוע? )תנועה, לנוע(  -  

בזוגות
עונים על השאלה.   •

הערה דידקטית: רצוי להביא לכיתה תמונות של בעלי החיים המוזכרים בשאלה או להקרין את 
תמונותיהם )אפשר להיעזר בגוגל תמונות(.

הרחבה באמצעות ידע עולם

במליאה
מוצאים עוד דוגמות של בעלי חיים המותאמים לסביבה באמצעות מבנה הגוף או   •

באמצעות ההתנהגות. 

שואלים: מה למדנו מן הדוגמות? מה הן הוסיפו לנו?  •



17 התאמת בעלי חיים משרד החינוך n המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי n המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית 
לסביבתם

כיצד נושמים דגים במים?

132



משרד החינוך n המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי n המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית 18 התאמת בעלי חיים 
לסביבתם
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19 התאמת בעלי חיים משרד החינוך n המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי n המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית 
לסביבתם

כיצד נושמים דגים במים?

קריאת הטקסט

קריאה של טקסט שיש בו ריבוי ייצוגים
לפנינו כמה טקסטים בנושא "כיצד נושמים דגים במים?". הטקסט הראשון הוא דו-
שיח קצר המזמן דיון ומלווה באיור. אחריו מופיע טקסט מידע המסביר על הנשימה 

במים באמצעות זימים, ואחריו טקסט מפעיל - תצפית. 
כיום ספרי הלימוד בתחומי הדעת השונים כוללים מגוון של טקסטים ואמצעי ייצוג. 
הטקסט "כיצד נושמים דגים במים" כולל איור, תצלומים, איקונים, כותרת, מילים 

מודגשות וכן סוגים שונים של טקסטים: דו-שיח, הנחיות לדיון, טקסט מידע, טקסט 
מפעיל.

לפני הקריאה המעמיקה חשוב לאפשר לתלמידים להתבונן בייצוגים השונים ולשער 
מה הם עומדים לקרוא. פעולה זו יוצרת מכוונות לקראת מהלך הלמידה של הפרק. 

התבוננות בייצוגים הגרפיים מאפשרת הפקה מיידית של משמעויות והתרשמות 
רגשית, הנגרמת על ידי צבע, צורה, תוכן של צילומים, פיזור ומידת העומס של 

הפריטים בדף.
ההתבוננות בייצוגים הגרפיים היא התבוננות פעילה, כי הקורא צריך להחליט על 

מסלול ההתבוננות, על רצף הקריאה של הטקסט המילולי ועל מספר הפסקות שבו.

בזוגות
קוראים את הכותרת של הטקסט המנוסחת כשאלה: "כיצד נושמים דגים במים?",   •

מתבוננים בתמונות, וקוראים את הדו-שיח לצד האיור הראשון.

מעלים בכתב השערות אודות נושאים שיופיעו בטקסט, כמו: תיאור איברי הנשימה של   •
הדגים, צורות שונות של נשימה במים, תיאור הפעולות שעושה הדג כדי לנשום. 

במליאה
רושמים על הלוח את ההשערות שהעלו הזוגות.  •

התלמידים קוראים את קטע המידע על התצפית, כדי לבחון את ההשערות שהועלו בנוגע   •
לשאלה כיצד דגים נושמים במים.

שואלים: מה הנושא של כל פיסקה בטקסט המידע?   •
באיזו פיסקה מתואר אופן הנשימה של הדגים?  •

שואלים: מה תפקיד האיקונים בטקסט? האם האיקונים עוזרים לכם? במה?  •



משרד החינוך n המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי n המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית 20 התאמת בעלי חיים 
לסביבתם

     בעקבות קריאת הטקסט

בפעילות שלהלן התלמידים מתבקשים להכין תרשים. תרשים זה שונה מהתרשים 
הקודם בכך שאינו מייצג יחס היררכי של הכללה ופירוט, אלא רצף של תהליך. 

לפני הכנת התרשים רצוי לקיים דיון משווה בין שני הסוגים.
בתרשים רצף של תהליך המעבר משלב לשלב מייצג התקדמות בזמן, בדרך כלל מן 

המוקדם למאוחר או מן הפעילות הראשונה לזו הבאה אחריה. בתרשים היררכי 
הקשר הוא קשר לוגי של הכללה ופירוט או סיבה ותוצאה.

כדאי להביא דוגמות של תרשימים אפשריים לתיאור תהליך, כגון תרשים המתאר 
את רצף הפעולות של הכנת סלט )או כל מאכל אחר( או רצף הפעולות שעושים 

בבוקר. לדוגמה:

בזוגות
מבקשים מהתלמידים להציע דגם לתרשים שייצג את מהלך הנשימה.   •

בוחרים ב-Smart-Art את הדגם המתאים, או מסרטטים דוגמה על הלוח.  

מבקשים מהתלמידים להכין תרשים המציג את מהלך הנשימה המתואר בקטע:   •
 

במליאה
חוזרים אל ההשערות שהועלו בקבוצות בנוגע לשאלה כיצד נושמים הדגים, ומנסחים   •

ביחד את התשובה.

התעוררתי

התרחצתי

אכלתי

הלכתי לבית הספר

הדג פותח את הפה ובולע מים 

הדג סוגר את הפה, דוחף את המים לזימים

הזימים קולטים את החמצן מהמים 
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תצפית - טקסט מפעיל

ספרי לימוד במדעים מבוססים על שילוב של קטעי מידע עם ניסויים ותצפיות, שיש 
בהם הוראות.

ההוראות כתובות במשפטים קצרים, כל משפט מוֶרה על צעד )שלב( בתהליך 
הביצוע. כל הוראה מתחילה במילת הוראה בלשון ציווי. 

הקריאה של טקסט מפעיל מכוונת מטרה - יש לבצע פעולה קונקרטית בעקבות 
הקריאה. לכן נדרשות מהקורא קריאה מדוקדקת ותשומת לב לפרטים. הטקסט אינו 
רציף והקישוריות בו סמויה. אין עודפות שיכולה להקל על הקריאה. כמו כן, יכולים 

להיות בטקסט פערים המבוססים על ההנחה שלקורא יש ניסיון קודם בעריכת 
תצפית וידע עולם בנושא )למשל: התלמיד יודע מהו שעון עצר(.

טקסט ההוראות הנו טקסט תלוי הקשר, המתמקד בנמענים שלו ופונה אליהם 
ישירות. בהתמקדות זו הכותב מביא בחשבון את ידע העולם של הנמענים, את 
הכישורים הנדרשים לביצוע ואת ההקשר שבו הטקסט נקרא - פעילות בכיתה, 

בתיווך המורה. 

לטקסט של תצפית יש מבנה המאפיין אותו: מטרת התצפית, הכלים והחומרים 
הנדרשים, הוראות הפעולה, רישום הממצאים או הנתונים, דיון בתוצאות והסקת 

המסקנות. 
כדי לאסוף ממצאים חשוב לבצע את ההוראות על פי סדרן.

חלק מן הסעיפים )מטרת התצפית, הכלים והחומרים הנדרשים, דרך הצגת 
התוצאות( יש לקרוא לפני עריכת התצפית, וחלק )המסקנות( יש לקרוא אחריה. 

חשוב להסביר לתלמידים את החלוקה הנ"ל, ובעיקר את ההבדל בין תוצאות 
למסקנות )דוגמה בהמשך(.

עוד קריאה על טקסט מפעיל - ראו בדגם ההוראה "יוצאים להעיף עפיפונים" באוגדן 
לכיתה ד.

פעילות בזוגות
מחלקים את הפעילויות בטקסט התצפית לשלושה שלבים:   •

לפני עריכת התצפית  
התצפית  

לאחר התצפית  

מסבירים ומדגימים את ההבדל שבין תוצאות )לדוגמה: מספר הפעמים בדקה שהדג נושם   •
נע בין x ל-y במדידות השונות( למסקנות )מה שלמדנו מן התוצאות. לדוגמה: מספר 

הפעמים בדקה שהדג נושם אינו קבוע והוא מושפע מגורמים שונים(.
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מילות הוראה בטקסט מפעיל

מילות ההוראה מכוונות לביצוע משימות שונות. כל מילת הוראה מכוונת לפעולה 
אחרת. לפי מילות ההוראה אפשר להבין מה נדרש לעשות בכל פעילות: התבוננות, 

רישום, השוואה וכדומה.

יש מילים כגון צפו, בדקו, מדדו, רשמו או ציינו, האופייניות לתצפית. מומלץ לברר 
עם הכיתה בהוראה ישירה את המשמעות של כל מילת הוראה, ולאחר מכן ליישם 
את הנלמד באמצעות פעילות של השלמת מילים בטקסט. בפעילות זו התלמידים 

נדרשים להבחין במשמעות השונה של כל אחת ממילות ההוראה ושל הפעולות 
המתאימות לתצפית. 

במליאה 
מסמנים את כל מילות ההוראה בטקסט.  •

כותבים על הלוח את מילות ההוראה: צפו, בדקו, מדדו, רשמו, ציינו.   •
מבררים את המשמעות של כל אחת ממילות ההוראה ואת ההבדל ביניהן. לדוגמה:   •

ההבדל בין רשמו לציינו )ציון יכול להיעשות גם בעל פה, אבל ההוראה רשמו מכוונת 
לכתיבה. המילה ציינו רומזת לכמה עניינים או נקודות, ואילו רשמו מכוונת לתיאור 

כללי יותר(. 

פעילות אישית
כותבים על הלוח את הקטע "דיווח על התצפית" שלהלן, ומבקשים מן התלמידים   •

להשלים את המילים החסרות )מומלץ לא לכתוב על הלוח גם את המילים שבתרמילון(.

דיווח על התצפית

בתצפית שערכנו  בדג זהב ששחה בתוך צנצנת. בהתאם להוראות  

את מספר הפעמים שהדג פתח את הפה שלו כדי לנשום.

 על המדידה שלוש פעמים, ובכל פעם  את התוצאות.

אחרי שסיימנו את כל המדידות,  את התוצאות שלנו עם התוצאות של 

זוגות אחרים. לבסוף כתבנו את המסקנות.

)המילים שהושמטו: ספרנו, צפינו, רשמנו, השווינו, חזרנו.(
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מתוך הספר מדע בעידן טכנולוגי - חלק רביעי, כתבו: מיכל ברק, הדס כץ שדה-חן, הוצאת רכס, 
עמודים 172-171. © כל הזכויות שמורות להוצאת רכס, פרויקטים חינוכיים בע"מ, 2007. 

צילום הסביבונית: גיל ויזן.
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התאמות מיוחדות לנשימה במים

 
הסביבונית

במליאה
מסכמים את נושא הנשימה של הדג.  •

שואלים: אם נרצה לראות את הדגים בים, כיצד נעשה זאת?  
)תשובה אפשרית: אנחנו יכולים לצלול עם בלון חמצן או לשחות עם מסכה ושנורקל -   

תלוי באיזה עומק הדגים( 

התלמידים קוראים על הסביבונית בטקסט "התאמות מיוחדות לנשימה במים", כדי   •
להבין ממי למדנו את ה"פטנטים" שאנחנו משתמשים בהם.

במליאה
קוראים את המשפט הראשון בקטע: "הסביבונית היא חיפושית )ממחלקת החרקים(,   •

החיה בנחלים ובמקווי מים, בעיקר בצפון הארץ".

מסבירים שזהו מבנה מקובל של הגדרה. הגדרות נמצאות בדרך כלל במילון.  •
שואלים: היכן קראנו קודם הגדרה, בתחילת הפרק? )מפנים את התלמידים אל ההגדרה   •

של סביבת חיים בקטע הראשון בפרק(

מבקשים מהתלמידים לציין דוגמות להגדרות של בעלי חיים אחרים בעזרת מילון.   •
לדוגמה:   

פיל, שם ז', בעל חיים גדול וכבד בעל עור עבה, חדק ארוך וגמיש, אוזניים רחבות וזוג   
שנהבים ארוכים.

דולפין, שם ז', יונק גדול החי בים בלהקות גדולות וניזון בעיקר מדגים.  

)מתוך מילון רב-מילים המקוון. © כל הזכויות שמורות למלינגו(.   

בעקבות קריאת הפיסקה כולה, שואלים:  •
- מהו אזור המחיה של הסביבונית? האם היא חיה רק במים? הביאו עדויות מן הקטע.  

- מאין קולטת הסביבונית את החמצן כאשר היא צוללת? במה שונה הנשימה של     
הסביבונית לנשימתם של הדגים?  

בקטע מדובר על "פטנט". לְמה הכוונה? מדוע המילה "פטנט" מופיעה בתוך מירכאות?   -  
הציעו שם ל"פטנט" של הסביבונית.  -  

באיזה אופן בני האדם מחקים את הסביבונית? )רמז: חזרו אל האיור בעמ' 17(  -  

קריאת הטקסט
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העקרבן
מבקשים מן התלמידים לקרוא את הקטע על העקרבן ולמצוא את תיאור הדרך שבה   •

בעל חיים זה נושם בתוך המים.

שואלים: הדג חי רק במים. מה אנחנו יכולים להסיק בנוגע למקום המחייה של העקרבן   •
מן המשפט "כאשר הפשפש נמצא במים..."?

קוראים את הקטע על העקרבן.   •
מפנים את תשומת הלב של התלמידים לסדר שבו נכתב התיאור של העקרבן: "לעקרבן   

)מקבוצת הפשפשים, מחלקת החרקים( יש בקצה האחורי של גופו...".

מנסחים את המשפט )ובו הסוגריים( מחדש, כך שיכיל מילות קישור ואזכורים   •
)"לעקרבן, השייך לקבוצת הפשפשים, שהיא חלק ממחלקת החרקים, יש בקצהו ]...["(

מבחינת התחביר, ניסוח המשפט מחדש ופתיחת הסוגריים בציון האזכורים 
מאפשרים להבהיר את הקשר בין הכתוב בתוך הסוגריים למשפט עצמו. מבחינת 

התוכן, הניסוח מחדש מבהיר את היחס בין המונחים מחלקה וקבוצה.  

שואלים: במה עזר לכם הניסוח של המשפט מחדש? )שאלה המבססת את ההתנסות   •
באסטרטגיות קריאה.( 

שואלים: באיזה אופן בני האדם מחקים את העקרבן בנשימה במים? )שאלה המבססת   •
את מדד ההבנה הדורש יישום.(

בזוגות
עונים על השאלות המופיעות אחרי הקטע )אפשר לענות גם בעל פה(.   •
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ארגון מידע באמצעות השוואה, שימוש בטבלה והסקת מסקנות
שני קטעי הקריאה האלה )הסביבונית, העקרבן( עוסקים בדרכים שונות של התאמת 

בעלי חיים לסביבה מימית המאפשרת להם לנשום בה אוויר. מטרת הקריאה היא 
לערוך השוואה בין אופני ההתאמה של בעלי חיים שונים לסביבתם.

השוואה היא פעילות לימודית האופיינית ללימוד של נושאים מדעיים. השוואה היא 
פעילות חשיבה מֵסדר גבוה. השוואה היא אמצעי נוח להצביע על הבדלים ועל נקודות 

דמיון בין אובייקטים, בהתייחסות לקריטריונים שונים. 

מה נדרש מהתלמידים כדי לערוך השוואה?
להבין את מטרת ההשוואה.  •

להכיר את המאפיינים של מושאי ההשוואה.  •
לקבוע במה מושאי ההשוואה דומים או שונים.   •

ליצור קריטריונים להשוואה.  •
לארגן את המידע לפי הקריטריונים.  •

להסיק מסקנות וליצור הכללות.  •
מבנה של טבלה מאפשר לתמצת את המידע הרלוונטי לנושא כלשהו, בשונה מטקסט 
רציף הכולל גם מידע שאינו בהכרח רלוונטי. עם זאת, מבנה הטבלה מצריך צמצום, 

בחירה ּבָעיקר וקיצור.

מטרות השימוש בטבלה:
- להבין טוב יותר את רכיבי המידע ואת ההבדלים ביניהם.

- להגיע להכללה של מושגים חדשים ולהבנתם.
- להקיש מדבר אחד על דבר שני.

- לארגן מידע.
- לנתח את רכיבי המידע ולזהות את הקשרים ביניהם.

על פי חשיבה בתהליך הלמידה בעידן הידע, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות 
לימודים, ירושלים, התשע"א, 2010

בעקבות קריאת הטקסט
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עקרבןסביבוניתדג זהב

איבר הנשימה או "פטנט" 
המסייע לנשימה

צינור אוויר המחובר 
למערכת הנשימה 

נחלים ומקווי מים

חמצן מומס במיםחמצן מומס במיםמקור החמצן

מבנהמבנהמבנהסוג ההתאמה

בזוגות 
התלמידים משלימים את ההשוואה )ממלאים את הטבלה(.  •

במליאה
מסתכלים על הטבלה המלאה ושואלים: מה למדנו מן ההשוואה?  •

מבקשים מהתלמידים לנסח בעל פה שורה מתוך הטבלה.   
לדוגמה: "מקור החמצן של דג הזהב הוא חמצן המומס במים, ואילו מקור החמצן של   

הסביבונית ושל העקרבן הוא החמצן שבאוויר".

שואלים: כיצד קשור אופן הנשימה השונה של כל בעל חיים לסביבת החיים שלו? )הדג   •
חי רק במים, ולכן בפעולת הנשימה שלו הוא קולט חמצן המומס במים. האחרים 

חיים גם מחוץ למים, באוויר, וגם במים, לכן הם מסוגלים לשהות במים בעזרת מבנים 
מיוחדים, המאפשרים להם לקלוט את האוויר שמחוץ למים.(  

מבקשים מהתלמידים לחזור אל התרשים שבתחילת הפרק ולשבץ בו את שלושת בעלי   •
החיים שבטבלה )יש לשים לב לאיזו סביבה להכניס כל אחד(.

שואלים )שאלת יישום(: מדוע בני האדם נעזרים ב"פטנטים" של העקרבן או של   •
הסביבונית כשהם רוצים להיכנס למים, ולא באמצעי שהדג משתמש בו לקליטת החמצן 

הדרוש לו לנשימה.

במליאה 
מיידעים את התלמידים שאנחנו עומדים לערוך השוואה בין כמה בעלי חיים שקראנו   •

עליהם מבחינת התאמת גופם לנשימה במים )דג, סביבונית, עקרבן(.

לקראת ההשוואה מסרטטים טבלה. בכיתות ממוחשבות מדגימים כיצד לסרטט את   •
הטבלה באמצעות Word או Excel. אם יש מחשב לכל תלמיד, אפשר ללמד פה את 

היתרונות התקשוביים של גיבוש טבלה כזאת בגוגל דוקס, ולמלא את הטבלה במשותף.

כותבים בטבלה חלק מהקריטריונים המתאימים, מבקשים מהתלמידים להוסיף את   •
הקריטריונים החסרים ולמלא את התאים השונים על פי מה שלמדו בפרק.

)לשיקול הדעת של המורה: לחלק מן התלמידים אפשר לתת את הטבלה ריקה לחלוטין.(  



29 התאמת בעלי חיים משרד החינוך n המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי n המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית 
לסביבתם

סיכום
פעילות העשרה על שמות של בעלי חיים

בקבוצות 
מסבירים שיש בעלי חיים ששמם מעיד על סביבת החיים שלהם, על מבנה גופם, על   •

מזונם או על התנהגותם )כמו הסביבוניים(.

חוזרים אל העמוד הפותח, לתמונה של הברכייה, ושואלים את התלמידים מה יכול להיות   •
המקור לשם שלה )ההקשר: סביבות חיים(.

מציגים דוגמות של שמות בעלי חיים: דוב הקוטב, שלדג. חשוב להדגיש את מבנה הגוף   •
וההתנהגות של בעל החיים כאלמנטים של התאמות לסביבה, כחזרה על הנלמד קודם.

הרשימות המלאות )למורים(:
שמות המתארים מאפיין של הגוף: מרבה רגליים, שפמנון, שקנאי, מקלון, אדום החזה, 

קרנף, דג זהב, שחף צהוב הרגל, גחלילית, חוטית נודדת )גם גוף וגם התנהגות(.

שמות המתארים התנהגות: אוגר, נקר, חפרפרת, חוטית נודדת )גם גוף וגם התנהגות(.

שמות המתארים מקור מזון: צופית, דוב נמלים, שלדג.

מזמינים את התלמידים להוסיף בעזרת התרמילון שמות של בעלי חיים מתאימים לכל   •
קבוצה. )פעילות 1 בעמוד הבא(

מבקשים מהתלמידים לתת כותרת מתאימה לבעלי החיים שברשימה )פעילות 2 בעמוד   •
הבא(. אפשר לתת רשימות נוספות.



משרד החינוך n המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי n המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית 30 התאמת בעלי חיים 
לסביבתם

הוסיפו שמות של בעלי חיים מתאימים לכל קבוצה.  .1
היעזרו בתרמילון.  

שמות המתארים מאפיינים של הגוף:  •

מרבה רגליים, שפמנון,   

שמות המתארים התנהגות:  •

אוגר,  ,    

שמות המתארים מקור מזון:  •

צופית,  ,    

תרמילון: דוב נמלים; יונת הבית; שלדג; מקלון; דג סולית; נקר;   
אדום החזה; קרנף; חפרפרת; חוטית נודדת; שחף צהוב הרגל; שקנאי;   

גחלילית; דג זהב.

 

תנו כותרת לבעלי החיים שברשימה.  .2

שמות המתארים  :

שפן סלעים

שועל חולות

נחליאלי לבן

סרטן החולות

דוב הקוטב
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ל


