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 חלק א: למורה

 רקע כללי

שהנחית ה' על  , היא חלק מיחידה העוסקת במכותצפרדעמכת  – השנייההמכה סדרת הפעילויות 

מכת הכינים כמו יתר המכות נזכרות בהגדה של פסח  .ומסופרת בתורה בספר שמותהמצרים 

 מהמצווה לספר על יציאת מצריים בחג הפסח. כחלק

בתיאור המכה המופיע עוסקות  – צפרדעמכת  – השנייההפעילויות המופיעות בסיפור המכה 

עובדות במאפייני גוף הצפרדע, מחזור החיים שלה,  - יםמדעי יםבהיבטו, בסיפור יציאת מצריים

 חיים אליה היא משתייכת. -מעניינות עליה, וקבוצת הדו

 לתוכנית הלימודיםקשר 

 ד כיתה

 תחום תוכן: מדעי החיים )ביולוגיה(

 אקולוגיותמערכות נושא מרכזי: 

 נושא משנה: המגוון בטבע

 : ציון דרך

 בעלי חיים - המגוון בטבע

 ובצורה במבנה חיים בעלי בין השוני -

o ויונקים עופות, זוחלים, חיים-דו, דגים: חוליות בבעלי קבוצות של מאפיינים . 

 חיים יצורים ולקיום לאדם בטבע המגוון חשיבות -

 סביבה-יצורים גומלין יחסי -

o בסביבה לתפקוד חיים בעלי של התאמות 

 מיומנויות חשיבה

 הפקת מידע מטקסט קצר 

 השוואה והסקת מסקנות 

 ניסוח טיעון 

  י  םטבלה ותרשי -ייצוג מידע בדרכים מגוונות 

 ניסוח שאלות 

 ניסוח הסבר 

 מושגים

מבנה גוף, תפקוד, התאמות גלגול, חיים, צפרדע, מחזור חיים, -מחלקת דו: מושגים מדעיים

 תפקוד, ביצה, ביצה מופרית, ראשן, התאמות -מבנה

 : סיפור יציאת מצרים, עשר המכות, יד ה', נס, טבעמושגים ביהדות
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 ידע מוקדם

  חיים-מאפייני דו חיים, מחזור חיים של דו

 
 מטרות אופרטיביות

  אודות מכת הצפרדע בסיפור יציאת מצריםהתלמידים יפיקו מידע מתוך קטעי מידע. 

 הצפרדע לבין תפקודם.גוף של  יתאימו בין מאפיינים מבניים התלמידים 

  לראשן ויסיקו מסקנות. בוגרת צפרדעהתלמידים ישוו בין 

 חיים.-התלמידים יסבירו מדוע הצפרדע שייכת למחלקת הדו 

  בתרשים.בהיגדים והתלמידים יציגו את שלבי ההתפתחות של הצפרדע 

 שמעניין אותם לחקור אודות הצפרדע התלמידים ינסחו שאלות. 

  צפרדע העץ מותאמת לחיים בסביבה עם טמפרטורות נמוכות. יסבירו כיצדהתלמידים 

 התלמידים יתאימו בין סביבות החיים של הצפרדע לשלבי ההתפתחות שלה.  

 היחידהמבנה 

 פעילויות. 5היחידה כוללת 

 בסיפור יציאת מצרים צפרדעמכת : 1פעילות 

 תוך דגש על השפעת המכה ,היכרות עם הטקסט המקראימתמקדת פותחת את היחידה ו הפעילות

 . על המצרים

 מי את הצפרדע?: 2פעילות 

תוך התייחסות לקשר בין מבנה לתפקוד ולמחזור החיים  ,הפעילות עוסקת במבנה גוף הצפרדע

-מיני הדו 7חיים אליה היא שייכת. כמו כן הפעילות מציגה את -המאפיין את מחלקת הדו ,שלה

 חיים שקיימים בישראל. 

 עוד כמה עובדות מעניינות על צפרדעים: 3פעילות 

 התלמידים, שבעקבותיהם על הצפרדעים ותמעניינ המתארים עובדות קטעי מידע כוללת פעילותה

 להםדעת את התשובות חקור כדי לשאלות שהיו רוצים ל מנסחים

 צפרדע "קרחון": 4פעילות 

ואת המנגנון הפעילות מציגה התאמות המאפשרות לבעלי חיים להתמודד עם טמפרטורות נמוכות 

 לטמפרטורות נמוכות.הייחודי של צפרדע העץ לעמידות 

 יבשה - : ים5פעילות 

סביבות  הקשר בין את הידע שלהם אודות מיישמיםהפעילות עוסקת במשחק בו התלמידים 

  בהתפתחות הצפרדע. הצפרדע לשלבים החיים של

 
 רשימת ציוד

 מספריים לגזירת איורים המציגים את שלבי מחזור החיים של הצפרדע. : 2פעילות 

   במידה ויש. חישוקים: 5פעילות 
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 /החלק ב: לתלמיד

 מכת הצפרדע –המכה השנייה 

 מצריםבסיפור יציאת  צפרדע: מכת 1פעילות 

 
 .קטעלאחר כל  הבאים והשיבו על השאלות הקטעיםראו את ק  

 
 : ______________________________________א קטע

ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל" ֹּא ֶאל-ַוי י-ֶאת, ַשַלח ה'ְוָאַמְרָת ֵאָליו, כֹּה ָאַמר ַפְרעֹּה; -מֶֹּשה, ב י, ְוַיַעְבֻדנ  ם .ַעמ   ָמֵאן ְוא 

י נֵֹּגף ֶאת , ְלַשֵלחַ ַאָתה כ  ֵנה ָאנֹּ ים ְגבּוְלָך-ָכל-ה  ים, ְוָעלּו ּוָבאּו ְבֵביֶתָך,  .ַבְצַפְרְדע  ְוָשַרץ ַהְיאֹּר, ְצַפְרְדע 

ְשָכְבָך ְוַעל ָטֶתָך ּוְבֵבית ֲעָבֶדיָך ּוְבַעֶמָך, -ּוַבֲחַדר מ  ְשֲארֹוֶתיָך ּוְבַתנּוֶריָךמ   ֲעָבֶדיָך-ּוְבָכה ּוְבַעְמָך, ּוְבָכל .ּוְבמ 

ים ֹּאֶמר ְיהָוה, ֶאל .ַיֲעלּו, ַהְצַפְרְדע  ים  ַהְנָהרֹּת ַעל ָיְדָך ְבַמֶטָך, ַעל ַאֲהרֹּן ְנֵטה ֶאת מֶֹּשה, ֱאמֹּר ֶאל ַוי ַהְיאֹּר 

ים ְוַעל ים  ְוַהַעל ֶאת ָהֲאַגמ  ם ַעלַהְצַפְרְדע  ְצָרי   . ֶאֶרץ מ 

 כט, פרק ח פסוק א-שמות פרק ז פסוקים כו

 מילון

 מסרב, לא מסכים – ָמֵאן

 מכה, מביא צרה –ֹנֵגף 

 כלים ששמים בהם את הבצק – ְבִמְשֲארֹוֶתיָך

 

 שאלות

 ____________________________________?בארץ מצריםהצפרדעים יתפשטו מהיכן  .1

 ____________________________________________ היכן תתפשטנה הצפרדעים?ל .2

  .. כתבו במקום המתאיםא לקטעתנו כותרת  .3

 

 : _______________________________________ב קטע

ם ַוַתַעל, ַהְצַפְרֵדַע, ַוְתַכס, ֶאת ַוֵיט ַאֲהרֹּן ֶאת" ְצָרי  ם ָידֹו, ַעל ֵמיֵמי מ  ְצָרי  ים, ֵכן  ַוַיֲעׂשּו. ֶאֶרץ מ  ַהַחְרֻטמ 

ים, ַעל-ְבָלֵטיֶהם ַוַיֲעלּו ֶאת ם-ַהְצַפְרְדע  ְצָרי   ".ֶאֶרץ מ 

 ג-שמות פרק ח פסוקים ב

 מילון

 קוסמים – ַחְרֻטִמים

 קסמים – להטים

 

 שאלות

 _____________________מה עשה אהרון כדי להביא את מכת הצפרדע על ארץ מצרים? .1

 ________________________ הייתה מכה קשה למצרים? הצפרדע מכת מדוע: הסבירוֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹּּּּּּּּּּ

________________________________________________________________ 
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 . כתבו במקום המתאים. ב לקטעתנו כותרת  .2

 

 _________________________________ ג:קטע 

ְצַעק " ם ַפְרעֹּה ַוי  ים ֲאֶשר-ַעלה'  מֶֹּשה ֶאלַוֵיֵצא מֶֹּשה ְוַאֲהרֹּן ֵמע   ה'ַוַיַעׂש . ָׂשם ְלַפְרעֹּה ְדַבר ַהְצַפְרְדע 

ן ים, מ  ְדַבר מֶֹּשה ַוָיֻמתּו ַהְצַפְרְדע  ן כ  ים מ  ן ַהָבת  ם. ַהָשדֹּת ַהֲחֵצרֹּת, ּומ  ם ֳחָמר  ְצְברּו אָֹּתם, ֳחָמר   ַוי 

ְבַאש  ". ָהָאֶרץ ַות 

 י-שמות פרק ח פסוקים ח

 

 מילון

 ערמות – ֳחָמִרם

 העלתה ריח רע – ַוִתְבַאש

 

 שאלות

 ___________________________________________ כיצד הסתיימה מכת הצפרדע? .1

 ים כבדים. גרמה למצרים נזק שהתפשטות הצפרדעים בארץ מצריםחכמים אומרים  .2

 רמז: קראו שוב את הפסוקים בקטע האחרון. לאחר שמתו?  איזה נזק נוסף גרמו הצפרדעים

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 .. כתבו במקום המתאיםג לקטעתנו כותרת  .3
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 ?מי את הצפרדע: 2פעילות 

  :והשיבו על השאלות הבאים המידע יקראו את קטע

 

 שלה וסביבת חיים הצפרדע א: מבנה גוףחלק 

מחזור החיים של הצפרדע . יםיח-הצפרדע שייכת למחלקת הדו

מסוגלת להתקיים גם היא ובבגרותה  מתחיל במים מתוקים

 אך עדיין בסביבה לחה., ביבשה – חוץ למיםמ

 

 

 

 

 שאלות

רשמו בטבלה ליד  הצפרדע.של  גוףהמבנה את בטבלה שלפניכם מופיעים היגדים המתארים  .1

 התפקוד המתאים.  כל הגד את

 ניתן להשתמש באותו תפקוד פעמיים. היעזרו במחסן התפקודים.

 תפקוד הגוף מבנה

 ם רגליהמהקדמיות קצרות ם רגליה

 .האחוריות, שהן גם יותר שריריות

 

  כריות הצמדה  יש אצבעותהבקצות

 .רחבות

 

  1 .מופרש רירמהגוף שלה. _______________________ 

2. _______________________ 

 צבעה  צבעה ירקרק כצבע הצמחים, אך

 לגוונים חומים צהובים להשתנות יכול

 .שעליו היא נמצאת שטחבהתאם למ

 

 בין אצבעות רגליה האחוריות מתוח קרום 

 .שחייה חלקי

 

 

 מחסן תפקודים

, נשימה הסוואה, קפיצה וטיפוס, בקלות במיםשחייה , בזמן הטיפוסלענפי שיחים ועצים  הצמדות

 .דרך העור

 .Frogs -עוד על צפרדעים מעניינות תוכלו לראות בסרטון 

 

 

 באדיבות ויקיפדיה צפרדע הנחלים

https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=oMFxQsaT274&feature=emb_logo
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 הצפרדעמחזור החיים של : ב חלק

 והשיבו על השאלות. מחזור החיים של הצפרדע בסרטוןצפו , קראו את קטע המידע

 לראשן מביצה

, בוקעים מהן ראשנים של הביצים הפריההלאחר  .בעונת האביב את ביציה במיםמטילה הצפרדע 

הם בעלי ראש גדול יחסית לגופם, חסרי  - יגיםלדגדומים במבנה גופם הראשנים  הגדלים במים.

ברים י)א הם שוחים. במים הם נושמים באמצעות זימיםבאמצעותו ש, ובעלי זנברגליים 

 וניזונים מצמחי מים. המאפשרים נשימה במים(

 )צפרדע( לבוגר מראשן

 הזנב נעלם ומתפתחותצפרדעים.  ומשנים את צורתם למבנה של הראשנים מתפתחים ,הזמןעם 

שבעזרתן הם מסוגלים לקלוט חמצן  ,ריאותמתפתחות במקומם ונעלמים , הזימים אצלם רגליים

 חרקים, תולעים, ביצי דגים,של בעלי חיים )מותאמת לתזונה  מערכת העיכולגם  .מהאוויר

  .(ראשנים ודו חיים אחרים

התהליך שבו ראשנים מתפתחים ומשתנים לצפרדע בוגרת, מאפיין את מחלקת הדו חיים ונקרא 

 גלגול.

 

 שאלות

בחרו ליד כל היגד את האפשרות  הצפרדע.מחזור החיים של לפניכם היגדים המתארים את  .1

  .תקנו היגדים שסימנתם כלא נכונים .נכון / לא נכון :המתאימה

 היגדים

 נכון / לא נכון     הצפרדע חיה במים במהלך כל חייה. .א

____________________________________________________________ 

 נכון / לא נכון   דומה במבנה גופו לדגיג. הראשן של הצפרדע .ב

____________________________________________________________ 

 נכון / לא נכון הבוגרות נושמים באמצעות זימים.הראשנים והצפרדעים  .ג

____________________________________________________________ 

 נכון / לא נכון     .רגלייםחסרי  הם הראשנים .ד

____________________________________________________________ 

 נכון נכון / לא   הראשנים נעים במים באמצעות סנפירים. .ה

____________________________________________________________ 

 לא נכון / נכון .הראשונים שונים מהצפרדע הבוגרת רק בגודל הגוף שלהם .ו

____________________________________________________________ 

 נכון / לא נכון   הצפרדע הבוגרת נושמת באמצעות ריאות.  .ז

____________________________________________________________ 

 לא נכון / נכון  הדו חיים. הוא תהליך שמאפיין את התפתחות גלגול .ח

____________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=_YCpfzl0B4M&feature=emb_logo
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 בין צפרדע בוגרת לבין ראשן.  השוו .2

  טבלה.בש הקריטריוניםעל פי  שלהםהמאפיינים  השלימו את .א

 

 בוגרת לצפרדע ראשן בין השוואה

 שלב במחזור החיים

 קריטריונים
 צפרדע בוגרת ראשן

   סביבת חיים

   תנועהאיבר 

   נשימהאיבר 

   מקור המזון

   אחר: _______________

 

 ________________________ .ממנה למדתם מה והסיקו ההשוואה בטבלת התבוננו .ב

_________________________________________________________________ 

רמז: מהם  לטענה זו. הביאו ראיותחיים. -למחלקת הדוהצפרדע שייכת בקטע א כתוב ש .3

 _______________________________________________ סימני מחלקת הדו חיים?

_________________________________________________________________ 

 בארצנו. חייםחיים אחרים ש-דולדוגמאות שתי הביאו  .4

_________________________________________________________________ 
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הצפרדע, משלב הביצה ועד לשלב צפרדע  את מחזור החיים שלאיורים המציגים  בעמוד הבא .5

 בוגרת.

 גזרו את האיורים. 

 הדביקו במקומות המתאימיםעל פי סדר התרחשותם בתרשים םתוסדרו א , 

 בתרשים שלהלן.

 היעזרו במחסן מילים. ,תנו שם לכל שלב 

 לתרשים תנו כותרת. 

 כותרת: ______________________________

 

 

 מחסן שלבים:

 , צפרדע צעירה, צפרדע בוגרת3, ראשן שלב 2, ראשן שלב 1 , ראשן שלבמופריתביצים, ביצה 

  

 ביצים
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 הידעתם?

 חיים שנמצאים בסכנת הכחדה. -מינים של דו 7בישראל חיים 

 מיני הדו חיים בישראל

 

 

 תמונות באדיבות ויקיפדיהה

 

 חיים במקומות שונים בעולם. -דוה אוכלוסיית בהידלדלותהשנים האחרונות מדענים הבחינו  40-ב

 חיים מכמה סיבות ביניהן:-חשוב לשמור על הדו

  שעלולים  ,אחריםהם חלק ממארג המזון. הם אוכלים זבובים, יתושים, קרציות וחרקים

 לגרום למחלות וכך מגנים עלינו מפניהם.

  שומרים על ניקיון מקווי מים באוכלם אצות שמתפתחות בהן.הם 

  משמשים מקור מזון לחוליות אחרות במארג המזון. היעלמותם פוגעת במארג המזון כולו הם

 ובעלי חיים אחרים עלולים להיעלם בעקבותיהם. 

 

 תוכלו להיעזר ברשת. .כדי למנוע את היעלמותםחשבו מה אתם יכולים לעשות 

 רית מצויהפְָ חַ    ריטון הפסיםְט    סלמנדרה מצויה

 

 ירוקה קרפדה   צפרדע הנחלים   אילנית מצויה

 

 חוןחור גְ שון ְש גולָ עָ 
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 כמה עובדות מעניינות על הצפרדעים עוד: 3פעילות 

 לפניכם כמה עובדות מענייניות על צפרדעים. 

 ות אתכם.יינהמענ שאלותשתי  העליונסחו  עובדה אחתבחרו ב

 "להגברת עוצמת קרקור  "רמקולים 

 ובכך הוא גורם בענות החיזור בקולהצפרדע הזכר מקרקר 

. את לכל צפרדע יש קרקור ייחודי לו. לבנות זוג להמשך אליו

מגביר באמצעות שלפוחיות מיוחדות הזכר עוצמת הקרקור 

 ., ראו צילוםממלא באוויר ואאותן הבאזור הפה, 

 

 

 לא צמאות 

הן יכולות לספוח לתוך הגוף  דרך העור. דרך העור שותות מים, הן סופגות אותם אינן צפרדעים

שלהן נוזלים וגזים מהסביבה, כולל מים, אבל יש בזה גם סיכון. צפרדעים יכולות להתייבש 

רגישות מאוד לזיהומים, כי הן יכולות לספוג  גם הן. אם הן מחוץ למים זמן ארוך מדי ,בקלות רבה

 .גם גזים ונוזלים רעיליםדרך עורן 

 מרחקי קפיצה 

 20פי שהינו  מרחקללצפרדעים יש מבנה רגליים ושרירים מיוחד מאוד שמאפשר להן לקפוץ 

 .מטרים 30מרחק של להיה מצליח לקפוץ אדם זה כאילו . מאורך גופן

 ריםאבות מסּו 

 וקראו את קטע המדע הבא. זכר שומר על צאצאיו מהתייבשותצפו בסרטון המציג 

שומר עליהם עד "צפרדע השור האפריקנית"  ממין זכרה ,לאחר הבקיעה של הראשנים בשלולית

והמים . השלולית הקטנה שבתוכה הוטלו הביצים מתחממת בשמש יםבוגר יםלצפרדע שיתפתחו

, או שהמים להיפגע, הראשנים עלולים לטמפרטורה גבוהה מדיתתחמם  השלוליתמתאדים. אם 

 כיצד בכל זאת הראשנים שורדים?הראשנים ימותו. יתאדו ו

מים גדולים יותר.  קורותלמתעלות המחברות את השלולית הקטנה באמצעות רגליו חופר הזכר 

והראשנים עוברים דרך התעלה שחפר לשלולית  מצטננים. מי השלולית הקטנה כתוצאה מכך

 הגדולה יותר. 

 

 ___________________________________ :העובדה שעניינה אותי__________ 

  :שאלות שהייתי רוצה לדעת את התשובות להן 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=l3uO2lO9JDk
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 צפרדע  "קרחון": 4פעילות 
 הידעןמקור: 

  

 . נמוכות טמפרטורותעם  המאפשרות להם להתמודדהתאמות שונות  יש שונים בעלי חייםל

  יותר חמים למקומות נדידה ידי על בעלי חיים שמתמודדיםיש . 

 . ___________________2. ________________ 1 :דוגמאות ישת הביאו

 לקיומם הנוחים התנאיםש עד ,יחסית חמים במקום לתרדמת נכנסיםש יש בעלי חיים 

 .חוזרים

 . ___________________2. ________________ 1 דוגמאות: שתי הביאו

 

 . גם בארצות קרות ותמתקיימשצפרדעים ישנן 

 תנאי טמפרטורה נמוכים מאוד? בהן מתקיימות כיצד 

 גם בטמפרטורות נמוכות מאוד. שמתקיימת בצפון אמריקה צפרדע העץקראו על 

 

 ויקיפדיה :תמונה

 העץ צפרדע

 .ניו יורק הלאומי של מדינת יםחי-היא הדונפוצה בצפון אמריקה. צפרדע העץ 

בטמפרטורות  היכולת שלה להתקיים בשלמדענים  בקרב זכתה להתעניינות גוברת זוצפרדע 

כאשר היא נזק. ימספר רב של פעמים מבלי לה להפשירו לקפוא יכולההצפרדע  .נמוכות מאוד

  .קופאיםבגופה שמכמות המים  65%ועד , הנשימה פוסקת הלב שלה פוסק לפעול, קופאת

 אשר טמפרטורות הסביבה עולות.עד  ,החורףבעונת  הצפרדע מתקיימתכך 

 ?מה מתרחש בגופה של צפרדע העץ כאשר הטמפרטורות יורדות____________________ 

_________________________________________________________________ 

 _________________________________?מדוע זכתה צפרדע העץ לכינוי צפרדע קרחון 

 

  

https://www.hayadan.org.il/a-frog-that-can-derfost-and-still-alive-0504146
https://www.hayadan.org.il/a-frog-that-can-derfost-and-still-alive-0504146
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
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  יבשה-ים: 5פעילות 

  המשחק מטרת

 .הצפרדע בהתפתחות שלב לכל המתאימה החיים סביבת יישם את הידע אודותל: הידע ברמת

 בהתאם – /יבשהאו בשפת האגם /יםבאגם – הנדרש במקום לעבור/להישאר: המשחק ברמת

 . להתבלבל בלימ, אודות שלבי החיים של הצפרדע שניתנה להוראה

 

 הנחיות

מוגדר מהמרחב קו לשני חלקים, כך שחלק  באמצעות מתיחתהכיתתי  מרחבהמחלקים את  .1

 /היש חישוקים, נותנים לכל ילדאם  .שפת אגם – מוגדר כ"יבשה"ממנו וחלק  אגם – כ"ים"

כשפת החלק החיצוני שלו ואת  /יםכאגםהחלק הפנימי של החישוק חישוק ומגדירים את 

 ./יבשההאגם

, על "ראשן או ביצים"המנחה נותן הוראות לפיהן הקבוצה צריכה לפעול. באומרו  .2

שבו נמצאים הראשנים והביצים. באומרו  "האגם"ההמשתתפים לקפוץ ולעבור למתחם 

 הצפרדע.  חיה, שם שפת האגםעל המשתתפים לקפוץ למתחם  "צפרדע"

, ואז על באגםלהגיד ראשן או ביצים, גם כאשר המשתתפים נמצאים כבר  /המנחה יכולה .3

 המשתתפים להישאר באותו מקום. 

  מהמשחק. /ת, יוצאבסיום מילוי ההוראה במקום הלא נכון /תשנמצאמשתתפ/ת  .4

הנחיות לנסות לבלבל את המשתתפים ואף לתת  /ההמנחה יכול ,מתקדמים יותרבשלבים  .5

 ראשן, צפרדע, ביצים, ראשן, ביצים, צפרדע". הוראות, למשל " ה שלהמורכבות מסדר

 בלי, שניתנה להוראה בהתאם – באגם או בשפת האגם – הנדרש במקום להישאר המטרה:

 . להתבלבל

  .מהמשחק ויצאו התבלבלו שהיתר לאחר במשחק שנותר האחרון: המנצח .6


