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ְיצּוִרים ַחִיים

*

**



?ַלִשעּורָמה ְלָהִביא 

ְצָבִעים ִעָפרֹון ת רֶּ ַמְחבֶּ

ַמְתִחיִלים

ַנְילֹוןַשִקית ּכֹוס ְוַקׁשַבְקבּוק ַמִים



?ִנְלַמד ַהּיֹוםָמה 

ִנְפּגֹוׁש ְיצּוִרים ַחִיים-

ל ְיצּוִרים ַחִיים–ַחִיים ְמַאְפְיֵניַנִּכיר - ִסיָמִנים שֶּ

ל ְיצּוִרים ַחִיים  - -ִנְלַמד ַעל ַהְצָרִכים ַהִחיּוִנִיים שֶּ

?ְלִהְתַקֵיםָמה ְצִריִכים ְיצּוִרים ַחִיים ְּכֵדי 



ַבְתמּונֹות ?ִמי ֵהם ַהְּיצּוִרים ַהַחִּיים שֶׁ

ל   ִמי ִמכֹּ

ה ַחי ?ֵאלֶּ

ְמכֹוִנית

ִנית ַכלָּ

ל ַמִים ַמפָּ

ַבְרבּור

ה ַיְלדָּ

ֵעץ

ִנים ֲענָּ

ר ַעְכבָּ

ַפְרַפר

ְצַפְרֵדעַ 



ַבְתמּונֹות ?ִמי ֵהם ַהְּיצּוִרים ַהַחִּיים שֶׁ

ר ַבְרבּורַעְכבָּ

ַחי : ְיצּור ַחי ה שֶּ ל מָּ –כָּ
ל  שָּ ִחים ּוַבֲעֵלי ַחִיים -ְלמָּ םְבֵני כֹוֵלל )ְצמָּ דָּ (אָּ

ְצַפְרֵדעַ 

ִנית ֵעץַכלָּ

הַפְרַפר ַיְלדָּ



ֵהם ְיצּוִרים ַחִּיים ?ֵאיְך יֹוְדִעים שֶׁ

ל ְיצּוִרים ַחִיים ִנים שֶּ ִסימָּ

ה ֵהם ְצִריִכים ?מָּ ה ֵהם עֹוִשים ?מָּ



ְגִדיָלה ְוִהְתַפְתחּות



ה  ַחִייםְמַאְפְיֵניֵהן ְוִהְתַפְתחּות ְגִדילָּ



ְוִהְתַפְתחּותְגִדיָלה ְגִדיָלה ְוִהְתַפְתחּות



ְוִהְתַפְתחּותְגִדיָלה ְגִדיָלה ְוִהְתַפְתחּות

ה ְצִריִכים ְיצּוִרים ַחִיים ְכֵדי ְלִהְתַפֵתַח ְוִלְגדֹול ?מָּ



?ָמה ְצִריִכים ְיצּוִרים ַחִּיים ְכֵדי ְלִהְתַפֵתַח ְוִלְגדֹול

ם  צֶּ ?ִלְחיֹותָאנּו ְצִריִכים ְּכֵדי ָמה -ְבעֶּ

!ַחָיִביםַמָמׁש 

ִעָפרֹון ת רֶּ ַמְחבֶּ



ְכֵדי ִלְחיֹותַחָּיִביםשֶׁ ָמה –ְצָרִכים ִחּיּוִנִּיים 

ן)ֲאִויר  זֹון(  ַחְמצָּ מָּ ַמִים

חֹום אֹור



:ַהִביטּו ַבְתמּונֹות ְוַהְתִאימּו

???

חֹום זֹון מָּ אֹורַמִים ֲאִויר

12345

הדגבא



חֹום זֹון מָּ אֹורַמִים ֲאִויר

12345

הדגבא

ד5, ב4, ה3, א2, ג1:  ַהִביטּו ַבְתמּונֹות ְוַהְתִאימּו



חֹום זֹון מָּ אֹורַמִים ֲאִויר

12345

הדגבא

:ַאְך ְבֶעֶצם



חֹום זֹון מָּ אֹורַמִים ֲאִויר

ים ים ַרבִׁ כִׁ ל ְיצּור ְצרָּ ְלכָּ



ּוַמִים ַלגּוף  ַהְכָנַסת ָמזֹון –ֲהָזָנה 

זֹון מָּ ַמִים







ִהְתַפְתחּות ּוְגִדיָלה, ַהֲאָכַלת גֹוָזִלים–ַתְצִפית 

ַבע ַצָלם  ת  ְבָכל ִצֵלם , ְיהּוָדה ָּכץַהטֶּ ַהַיְרָּגִזים יֹום אֶּ

ָחַצר ֵביתֹו ִקְננּו בֶּ .ׁשֶּ

ר ַהְתמּונֹות ִהְׁשַתֵבׁש-אֹוי ַוֲאבֹוי ַאְך !ֵסדֶּ

ת ַהְתמּונֹות ַסְדרּו  ר ַהַנכֹוןאֶּ .ַבֵסדֶּ

זֹון ִלים מָּ ְקעּו מַהֵביִציםַההֹוִרים ֵהִביאּו ַלגֹוזָּ ִלים בָּ ת ַהֵקןַהגֹוזָּ ְזבּו אֶּ ִלים עָּ ְדלּו ְוִהְתַפְתחּוַהגֹוזָּ ִלים גָּ ַהגֹוזָּ

1234
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ִהְתַפְתחּות ּוְגִדיָלה, ַהֲאָכַלת גֹוָזִלים–ַתְצִפית 

ַבע ַצָלם  ת  ְבָכל ִצֵלם , ְיהּוָדה ָּכץַהטֶּ ַהַיְרָּגִזים יֹום אֶּ

ָחַצר ֵביתֹו ִקְננּו בֶּ .ׁשֶּ

ר ַהְתמּונֹות ִהְׁשַתֵבׁש-אֹוי ַוֲאבֹוי ַאְך !ֵסדֶּ

?ָמה ָקָרה ַלּגֹוָזִלים? ָמה ֵהִביאּו ַההֹוִרים ַלּגֹוָזִלים

זֹון ִלים מָּ ַההֹוִרים ֵהִביאּו ַלגֹוזָּ ְקעּו מַהֵביִצים ִלים בָּ ת ַהֵקןַהגֹוזָּ ְזבּו אֶּ ִלים עָּ ַהגֹוזָּ ְדלּו ְוִהְתַפְתחּו ִלים גָּ ַהגֹוזָּ

1234
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נָּה זֹון ּוַמִים)ֲהזָּ ַחִייםְמַאְפֵיןִהיא ( מָּ



ְנִשיָמה

ֲאִויר

?ָהֲאִוירֵהיַכן –ַמְכִניִסים ֲאִויר ְלגּוַפם –ְיצּוִרים ַחִּיים נֹוְשִמים 



ִמְתַנִסים?ֵהיָכן ִנְמָצא ָהֲאִויר

ַנְילֹוןַשִקית ּכֹוס ְוַקׁש ַבְקבּוק ַמִים

ם, ֵאיְך ַתְראּו ִלְפֵניכֶּ ְזַרת ַהִציּוד ׁשֶּ ם, ְבעֶּ ֵיׁש ֲאִויר ְסִביְבכֶּ ?ַוֲאִפילּו ְבתֹוְך גּוְפכֶּם, ׁשֶּ

:ִציּוד



ִמְתַנִסים?ֵהיָכן ִנְמָצא ָהֲאִויר

ַנְילֹוןַשִקית ּכֹוס ְוַקׁש ַבְקבּוק ַמִים

ם, ֵאיְך ַתְראּו ִלְפֵניכֶּ ְזַרת ַהִציּוד ׁשֶּ ם, ְבעֶּ ֵיׁש ֲאִויר ְסִביְבכֶּ ?ַוֲאִפילּו ְבתֹוְך גּוְפכֶּם, ׁשֶּ

:ִציּוד

ה ִהיא  ַחִייםְמַאְפֵיןְנִשימָּ



ְנִשיָמה        ְפעּולֹות נֹוָספֹות+ ֲהָזָנה 

זֹון מָּ ֲאִוירַמִים

ְנִשיָמהֲהָזָנה



(  ִהְתַרבּות)ְרִבָיה 



(  ִהְתַרבּות)ְרִבָיה 



(  ִהְתַרבּות)ְרִבָיה 

ֱאָצִאים. ַחִיים ִמְתַרִביםְיצּוִרים  ם צֶּ .ֵיׁש ָלהֶּ

ה ֵלידָּ

ה טָּ ַהְמלָּ ה צָּ ַהְשרָּ
ַלת  ֵביִציםַהטָּ

ִעים ת ְזרָּ צָּ ֲהפָּ
Mayer Richard, CC BY-SA 3.0

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


ַחִייםְמַאְפֵיןִהיא ( ְרִביָּה)ִהְתַרבּות 

(  ִהְתַרבּות)ְרִבָיה 





ת רֶׁ קֹולֹותיֹוְצִרים ִתְקשֹׁ



ת רֶׁ ְתנּועֹות גּוףיֹוְצִרים ִתְקשֹׁ



ת רֶׁ ֵריחֹותיֹוְצִרים ִתְקשֹׁ



ת רֶׁ ִעיםיֹוְצִרים ִתְקשֹׁ ְצבָּ



ת רֶׁ ִעיםיֹוְצִרים ִתְקשֹׁ ְצבָּ



ת רֶׁ ַמַגע גּוףיֹוְצִרים ִתְקשֹׁ

ת ִהיא  רֶּ ַחִייםְמַאְפֵיןִתְקשֹּ



נָּה ֲהזָּ
ה ימָּ ְנשִׁ

ל ְיצּוִרים ַחִיים ִנים שֶּ ִסימָּ

ה ֵהם ְצִריִכים ?מָּ ה ֵהם עֹוִשים ?מָּ

ילָּה  ְתַפְתחּות  ְגדִׁ ְוהִׁ
יָּה  ְתַרבּות)ְרבִׁ (הִׁ

ְקֹשֶרת תִׁ

ה לַָּמְדנּו ַהיֹום ?מָּ



ִלי ְמִשיַמת ַבִית: ַהְּיצּור ַהַחי שֶׁ

ָלכֶּם ִיְהיֶּה ַרק ׁשֶּ !  ַהְמִציאּו ְיצּור ַחי ִדְמיֹוִני ׁשֶּ

ִליָנה , ְבִציּור, ְבִׁשיר, תּוְכלּו ַלֲעשֹות זֹאת ְבִספּור ם ִמְפַלְסטֶּ גֶּ ְבדֶּ

ִתְרצּו ת ׁשֶּ רֶּ ְך ַאחֶּ רֶּ .אֹו ְבָכל דֶּ

________ַהַחי ְתנּו ֵׁשם ַלְיצּור 

ָלכֶּם אֹוֵכל  הָמה ַהְיצּור ַהַחי ׁשֶּ ?______ ְוׁשֹותֶּ

? _____הּוא נֹוֵׁשםָמה 

הֵּכיַצד הּוא  ?____ִמְתַרבֶּ

ת ?_______ ֵּכיַצד הּוא יֹוֵצר ִתְקֹׁשרֶּ



ר  קֶׁ ָלנּו –סֶׁ ְמֵשְךְמִשיַמת -ָהַחּיֹות שֶׁ הֶׁ

ה ב תָּ ֶפר , 2'ְבכִׁ ית ַהסֵׂ י"ְבבֵׂ נֵׂ ימָּ ים-סִׁ ים30–" ַחיִׁ ידִׁ .  ַתְלמִׁ
ם תֹוכָּ :מִׁ

יֵׂש ֶכֶלב10-לְ -
תּול4-לְ - יֵׂש חָּ
ים6-לְ - כִׁ יֵׂש תֻּ
ים 2-לְ - פִׁ רֹות–נֹוסָּ ַחיֹות ֲאחֵׂ

ה ימָּ ַתְתֶכם: ַהְּמשִׁ ע ֶסֶקר ַכֶזה ְבכִׁ !ְלַבצֵׂ
ה !!ְבַהְצלָּחָּ

ב לֶּ כֶּ תּול חָּ ִכים תֻּ ֲאֵחר
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