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גיליון מס' 1

כתבו :בלומה ואליענה

כתבו :איתמר ואמיתי

ללא תשלום

איפה גר האריה?

כמה שמות נרדפים יש לאריה?

1.12.2016
יום חמישי
א' כסלו תשע"ז

הגן

חורפי

הודפס בגן
בן זכאי ירושלים

אריות

ללא שינוי

מהדורה
מיוחדת

היום בגיליון" :סוגי אריות"

כתבו :אריאל ובניה

סביבת המחיה
כתבו :שי-לי ונטע ויטמן

איך חיים אריות?
כתבו :הדר ויאיר

הידעת!
יספרו לכם יגל ואביגיל ו!.

נטע ג .וישי

מרכיבים תפריט

לאריות!

עם איתי ,מיכאל  ,יאיר וייס ועלמא

אין אריה שקוראים לו רן
ואין אריה שהולך לגן!
מאת :איתן ואביגיל ג.

מאת :נאוה ומיכאל

"יַחְ דָּ ו ַככ ִ
ְּפ ִרים יִשְ גָאגּ,
נָּעֲ רּ ְכ ֵ
גֹורי אֲ ָריֹות"
(ירמיהו נא ,לח)

כתבו :שגיא ונטע פ.

חידות
ואריות
מאת :ירדן ,יעל
ואבישי

תקציר הסיפור
מלך האריות
מאת :עוזיאל
ויאיר יששכר

בס"ד

הורים יקרים,
הגיליון אותו אתם מחזיקים מהווה סיכום של תוצרי הילדים ,בעקבות נושא האריות שנלמד בגן.
פתחנו את לימוד הנושא עם מצגת על אריות ,תוך כדי כך שאלנו:


האם ראינו פעם אריה? איפה?



מה אנו יודעים על האריות?



מה אתם רוצים לדעת על אתם לא יודעים?

במהלך לימוד הנושא שוחחנו על סמלים ביהדות –אריות המשמשים לעיטורים בבית כנסת ותשמישי קדושה.
דיברנו על אריות מתקופות שונות בעולם .סוגי אריות – הבדלים ביניהם ,מאפיינים פיזיים ,התנהגות חברתית
של אריות ,תקשורת ,אויבי האריה ותפוצת האריות בעולם.
למדנו על אזורי המחיה של האריות ועל המבנה של משפחת אריות טיפוסית.
עשינו עבודה בקבוצה בנושאי אריות .ילדי הגן התחלקו לקבוצות וכל קבוצה חקרה נושא אחר:


קבוצת תזונה – משימתה ללמוד על מזונו של האריה והייתה אחראית להרכיב תפריט מזין המותאם
לאריות



קבוצת עיצוב מבנים  -משימתה ללמוד את נושא בית הגידול של האריה ,לעצב את בתי הגידול השונים
ולהתאימם למציאות בה האריה היה רגיל לחיות מחוץ לגן החיות.



קבוצת הפרסומאים – משימתה לעצב את הכרזות והשלטים אשר מופצות ברחבי ישראל ,ומודיעות על
הגעתם של אריות לגן החיות.

למדנו על סמל העיר ירושלים וציירנו אותו ,ציירנו גם את כיכר ספרא עם דמויות האריות שהיו בה.
כתבנו סיפור על "הלביאה שהלכה לחפש חבר" בעקבות הסיפור "לביאת" של טל ברינר בן
מוחה ,כמו כן כתבנו גרסה משלנו לספר "אין אריות כאלה".
הצגנו ובנינו תפאורה לסיפורים האריה והעכבר ,מיץ פטל ו-האריה שאהב תות.
לבקשת הילדים הרחבנו על משפחת היונקים
תודה לכל ההורים ששיתפו פעולה בהבאת תמונות ,צילומים ,ספרים ועוד.
בתקווה שתהינו מהעיון בגיליון שלפניכם ושהילדים יוכלו לחזור ולהיזכר בתהליך וביצירה.
צוות הגן

סוגי אריות

אריאל ובניה

האריה הלבן  -הוא מאוד מאוד
לבן למה הוא צריך להיות מאוד
לבן? הוא האריה מיוחד ושונה
מהאריות אחרים.

האריה הברברי  -יש לו רעמה
גדולה ,הוא היה בקרקסים ובגני
חיות .היה קיים במצרים בטוניס,
האריה הברברי גם נכחד.
אריה המערות  -הוא גר
במערות הוא אוהב כי הוא מוצא
שם אוכל טוב .אבל הוא כבר לא
חי הוא נכחד לפני הרבה מאוד
שנים.

האריה האסיאתי  -הוא גדל
באיזור אסיה לכן הוא נקרא כך.

אריה הקונגו  -נמצאה ביערות
הגשם ובאפריקה

איפה גר האריה?
האריה גר באפריקה עם הרבה חול
ועצים ,הו אוכל בשר .האריות גרים
בלהקות -קבוצות גדולות ביחד עם
הלביאה.
יש אריות שגרים במערות בגלל
שהוא לא רוצה להיות בחוץ כי
נעים להיות במערות.
יש גם אריות בגן חיות – אנשים
מעבירים אותם ברכות לגן החיות.

כתבו :בלומה ואליענה

כתבו :איתמר ואמיתי

"ליש ,לביא ,ארי ,כפיר  ,שחל ושחץ"

שחץ

ליש
לביא

(מסכת סנהדרין)

כמה שמות
נרדפים
לאריה?

כפיר
שחל

"שאגת האריה וקול שחל ושני כפירים
נטעו ליש אבד בלי טרף ובני לביא יתפרדו"
מצאו את שמות האריה בפסוק מאיוב

(ד' ,י  -יא')

האריה ביהדות
יעקב בירך את יהודה "גור אריה אתה יהודה"
כי הוא היה חזק .והסמל של שבט יהודה היה
אריה וכבני ישראל הלכו מדבר והיו צריכים
להכנס לארץ ישראל ,כל שבט בחר לו מקום
לגור .שבט יהודה גר בירושלים ולכן הסמל
של ירושלים הוא אריה .וגם הסמל של עם
ישראל הוא אריה כי עם ישראל הוא חזק והוא
יכול לנצח את כולם כי ה' שומר עליו.
כתבו :אליה ,נטע פ ,.הדר ,יאיר י.

אריה

הצי'טה רצה יותר מהר מהאריה,
הצי'טה מגיעה למהירות של  120קמ"ש

אך האריה שוקל  260קג ,לכן הצי'טה
מוותרת על הטרף לטובת האריה.

כתבו :אביעד אליה ועוזיאל

צי'טה

כיכר ספרא
בכיכר ספרא יש אריות פסלים ,קראו לכיכר ספרא בגלל

השם משפחה של אנשים נדיבים תרמו הרבה כסף ,כסף
שיוכלו לקנות אוכל ובתים לבנות ,האריות ששם מיוחדים
לכל אחד יש רעמה שונה כמו שכל אריה שואג אבל כל אחד
מסוג אחר נראה אחר .זה איפה שסבא שלי גר.
כתבו :יגל ואביגיל ויטמן

סמל של ירושלים
האריה הוא שבט יהודה יש גם עלה
של זית ,יעקב בירך אותו "גור אריה
יהודה"
כי אריה הוא חזק ושבט יהודה היה
הכי חזק .האריה כחול בגלל דגל
ישראל.
כתבו :שגיא לוי ונטע פרימוביץ

הידעתם !!!
האריה ששואג הלילה ,השאגות שלו כל כך חזקות שהן נשמעות עד

רדיוס של  10קילומטרים! הן מכריזות שהאריה המלך מגן על
ממלכתו!

מדוע מכנים את האריה מלך האריות?
האריה מתנהג כחיה מיוחסת ושולטת .הוא ישן כל היום ומניח
לצוד ולגדל את הגורים .בשעת הסעודה הוא הראשון שניגש
לאכול ובוחר לעצמו את החלקים הטובים ביותר :זהו חלק הארי!

מדוע ללביאה אין רעמה?
רעמת האריה עוזרת לו כמובן לשאת חן בעיני הלביאה.
הרעמה גם מגנה עליו ,כשהוא מגן על שטח המחייה שלו .הוא נקלע
למלחמות כאלה לעיתים קרובות יותר מאושר הלביאה ,שתפקידה העיקרי
הוא לצוד ולכן אינה זקוקה לרעמה.

מה תפקידיו העיקריים של האריה?
תפקידיו העיקריים של האריה הם להגן על
האריות האחרים שרוצים לתפוס את מקומו
ולהרוג את הגורים שלו  ,להגן על הגורים גם
מפני אויבים אחרים ולהוליד גורים ללביאות.

מתוך בקלי קלות החיות  200שאלות ותשובות הוצאת כנרת

מה אוכלים האריות:
האריות אוכלים איילות ,אוהבים
לאכול בשר ,בשר עגל גם כבשים וגם
עיזים .הם לא רוצים לאכול ג'ירפות כי
יש להם צואר ארוך והם רואות ככה
את האריה ואז בורחים.
הלביאה עוזרת לאריה לצוד את
הטרף שלו.
כתבו :יאיר וייס ועלמא

אריות צריכים להיות חזקים כי
הם אוכלים חיות כמו:
עז ,גירפה ופרות ,הם מתחבאים ואז
קופצים על הטרף ואז צדים אותם .הם
שורטים את הטרף וכך הם מתים
והאריות אוכלים את החיה שצדו.
כתבו :איתי ומיכאל

מבנה גוף האריה
ראש:
רעמה -יש לאריה שערות ויש לו שכל .הרעמה נראית
גדולה תלוי בסוג האריה  ,אריה מערות יש לו טיפה רעמה.
יש לו אוזניים כמו דובים .ועיניים גדולות ושהוא שואג יש לו
פה גדול מאוד .יש לו אף גדול תלוי בגיל האריה  .אריה
רואה שחור לבן כמו האוגר שלי .יש לו ריסים וגם גבות.
כשהוא שואג גודל לו השערות .בפה יש לו שיניים חדות
הוא רץ מהר ואז הוא מתנפל על החיה ואז הוא נושך אותה.
יש לו לשון בינונית כזו אוכה .הלשון שלו ארוכה יותר משל
בן אדם.

גוף:
יש לו בטן בינונית ויש לו זנב ארוך ,הגב גם
בינוני ויש לו ציפורניים חדות .בסוף הזנב
השערות יותר עבות משאר הזנב .כל הגוף שלו

שערות ,יש לו ארבע רגליים .יש לו ציפורניים
ארוכות וחדות כדי לתפוס אוכל וחיות .הוא יכול
לעזור עם הלשון והזנב לו מרוב שהם ארוכות.
הוא רץ מהר ויש לו גם שפם ויש לו נקודות
בלשון והמון רוק.

כותבים :אורי וגפן

האריה בגן החיות בכלוב אריות
גדלים באפריקה גם .האריה
שותה מים מהרצפה או שהוא
שותה מהבאר או שהם רוצים
ביער או שהם רוצים חיות לאכול

בגונגל.

לאריה יש כף רגל גדולה כי הוא
יכול כך לצוד את הטרף שלו.
השינים שלו חזקות והוא יכול
לטחון את השבר.

כתבו :שי-לי ונטע ויטמן

אריות שואגים ותוקפים את החיות כדי
לאכול גם את הג'ירפה האייל האריה הכי
חזק הוא המלך שלהם.
הלביאה יוצאת לצוד והאריה נשאר לשמור
על הלהקה הם חברים אחד של השני הם
משחקים ושואגים ביחד תוקפים ביחד
ואוכלים ביחד הם מדברים אחד עם השני
בשאגות וקולות שמשמיעים .הם נוהמים
שזה שהם מדברים חלש.

כתבו :ישי ונטע גולובנסקי

יעקב התמים
מילים ולחן :אביהו מדינה
ברח לו יעקב מפני עשיו
אל דודו לבן נשא רגליו
רעה שם בהרים כבשים ואיילים
כי הוא איש תמים ,יושב
אוהלים.
אל תירא ישראל ,אל תירא
כי גור אריה הלא אתה
ואריה אם ישאג  -מי לא ירא
מי לא יירא.
ברחל הוא עבד שבע שנים
כל בוקר יאמר לה עינייך יונים
אך אוי לו בבוקר כי זוהי לאה
אמר לבן ליעקב זו הבכירה.

כתבו  :הדר ויאיר יששכר

הידעתם !!!
האם נכון שהאריה ישנוני מאוד?
כן ,הוא עצלן שישן כמעט  20שעות בימימה!

שיא!!!
האריה מסוגל לאכול בארוחה אחת עד כ23
קילוגרמים בשר שהם כ 200סטייקים!

הגורים
יכולים
לינוק מכל
נקבות
הלהקה!

האם הלביאה היא שיוצאת תמיד לצוד?
לא .אריה יוצא לציד אם הוא לבדו ,למשל אם הוא רווק צעיר או
אריה שגורש מהלהקה שלו על ידי יריב .אבל בתוך הלהקה
הלביאות הן ממונות על הצייד ולמען היעילות הן תמיד צדות
בלהקה.

מתוך בקלי קלות החיות  200שאלות ותשובות הוצאת כנרת

סימבה מראה לנלה את
המקומות החביבים עליו
בג'ונגל.
"זה מקסים" ,היא אומרת.
"אני מבינה למה זה מוצא
חן בעיניך".
כתבו :עוזיאל ויאיר יששכר

בכרזה יש תמונות של איפה שאריות חיים
יש כפיר אחד משחק עם אמא שלו

כל מיני סוגים בשביל לעשות כרזה לוקחים
לוח כזה וצובעים אותו צריך לגזור לפני צריך
דבק ומדביקים.
הכרזה מראה שאריות שואגים ויש גם בכל
מיני צבעים ומקום שהם גרים בכדור הארץ.
ויש במבוק כי אריות חיים בגונגל.
הכותרת זה חרוז "אריות בגן החיות" כי
מעבירים את החיות לגן החיות שאפשר
להסתכל עליהם החרוז כדי שיבואו לגן
החיות.

כתבו :מיכל ועמיחי

הייתי באפריקה ,הלביאה היתה כל כך קרובה לאוטו שלנו
ואז הוא היה רעב ורצה לנשק את האוטו שלנו .אז זרקנו
מהחלון שלנו בשר ואז באריות אכלו את זה.
הם חתכו חתיכות קטנות והביאו גם לגורים ואז עברנו ליד

האריות והם רצו עוד בשר וזרקנו להם עוד ועוד ועוד וכל
האריות באו ואכלו מזה.
כתבה :נאוה

תקציר הסיפור
הלביאה שחיפשה חבר

אני יודע שיש אריות פרא היסטוריים

פעם היתה לביאה שחיפשה לה חבר ,והיא

בעולם  ,אף פעם לא ראיתי אריה באמת

לא מצאה לה חבר אריה  .היא חיפשה

רק בתמונות.

ביער באפריקה ובאמריקה  ,ואז היא

יש הרבה סוגים של אריות ויש להם

מצאה את החבר שלה באנגליה ,והאריה

שפם  ,הם נראים מאוד יפים וחשובים ,

בסוף בכלל לא רצה להתחתן איתה כי

והם מאוד חזקים ויפים אבל גם מסוכנים

היתה לו חברה לביאה אחרת .ואנחנו רצינו

וצריך להיזהר מהם  ,הם גם אוכלי בשר

שכן הם יתחתנו בסוף כי היא היתה יותר

וחזקים מאוד.

יפה מהלביאה השניה.

ולא כדאי להתקרב אליהם יותר מידי.
הלביאה חשובה יותר מהאריה כי היא
כתבו :תמר וליאם

מאכילה את הגורים ודואגת להם,
והאריה שוכב לנוח לו ולא עושה כלום.
האריות לא מפחדים מכלום והם ממש
גדולים.
כתב :מיכאל

הלביאה שחיפשה חבר
פעם אחת הייתה לביאה בודדה שחיפשה
בעל אריה להתחתן איתו היא חיפשה במלא

ארצות .יפן ,רוסיה ,אוסטרליה ,אמריקה,
דרום אמריקה וברזיל .חיפשה וחיפשה עד
שמצאה באזור אפריקה בעל אריה .האריה
לא רצה להתחתן עם הלביאה בגלל
שהייתה לו אישה לביאה אחרת .אז היא
חיפשה עוד ופתאום בישראל היא מצאה
אריה בודד ועצוב שחיפש לביאה והם
התחתנו.
ואז ללביאה ולאריה נולד כפיר קטן וחמוד
הם שיחקו איתו ודגו איתו דגים והלביאה
הניקה אותו והלכו לצוד ביחד טרף כל יום.
הוא גדל וגדל ובעצם היא גדלה וגדלה עד
שנהייתה לביאה גדולה וחכמה!

כתבו :אריאל ,מיכאל גפן,
יאיר ,אורי ,אליה ,נטע .פ,.
יאיר וייס ,בלומה

אין אריות כאלה ...


אין אריה שהציץ בחלון – ואין אריה שפוצץ בלון



אין אריה שאוכל פטריה -ואין אריה שהולך עם מטריה



אין אריה שמשחק עם פרפר -ואין אריה שהולך לספר



אין אריה לא ישן בלול – ואין אריה לא משחק עם שבלול



אין אריה שמבשל –ואין אריה שמתבלבל



אין אריה בתוך המים-ואין אריה שגר בשמים



אין אריה שאוכל פיתה ואין אריה שרץ מה יותר מצ'יטה



אין אריה שקוראים לו רן – ואין אריה שהולך לגן!
הכותבים :איתן ואביגיל ג.

 .1איך
קוראים
לאישה של
האריות?
 .2איך
קוראים לילד
של האריה?

מהו השער תמונה?
תשובות:

 .3מי יותר
חזק
מהאריה?
 .4מי רץ
מהר יותר
מהאריה?
 .5מה
אוכל
האריה?

 .6איפה
האריה
גר?
 .7איך
נראה
האריה?
 .8מי צד
את
הטרף?

 .9איזה
שמות יש
לאריה?

 .10איזה
סרט יש על
אריות?

כתבו :ירדן ,יעל ואבישי

(.1לביאה.2 ,כפיר .3,ה'.4 ,צ'יטה.5 ,בשר.6 ,במערות ,בספארי ,באפריקה 7
.רעמה גדולה וגוף גדול ,שיניים חזקות וציפורניים לתפוס אוכל ,חזקות .8 .לביאה .9 ,ארי ,לביא ,כפיר  .10מלך
האריות של דיסני)

האריה שאהב תות

אריה

ת רצ ה א ת ר

תות

האריה והעכבר
עכבר טייל על פניו של אריה שישן במאורה .התעורר

האריה בכעס  ,תפס את העכבר בכפו והתכוון לטרוף
אותו.
העכבר התחנן על חייו והבטיח לאריה שאם יחוס על
חייו ,הוא לא יצטער ,כי העכבר ישלם לו כגמולו .
הרעיון שעכבר קטן יכול לעזור לאריה גדול כל כך
הצחיק את האריה ,כל הכעס שלו חלף והוא הניח
לעכבר .
לא עבר זמן רב והאריה נפל ברשת שטמנו ציידים .

הוא שאג בכאב והעכבר ,שהכיר את השאגה  ,הגיע יד
,
כרסם את הרש/ת והאריה יצא לחופשי.
"אתה רואה"  ,אמר העכבר " ,הנה  ,כך יכול עכבר קטן
לעזור לאריה הגדול

מש לי א י ז ו פ וס

מיץ פטל

ח י ה ש נ הב

ארנב

שיח

ג'ירפה

אריה

עץ

