
file_0.png


file_1.wmf


עבודת חקר מתוקשבת
HYPERLINK  \l "דף למורה" למורה
הקדמה:
כדור הארץ הינו כוכב לכת מיוחד במערכת השמש, העשיר בסביבות חיים שונות ומגוונות. בעשור האחרון התחילו מדענים לדווח על פגיעות הולכות וגדלות בסביבות חיים השונות בעולם – ואנו שומעים על כך בתקשורת: הכחדת בע"ח , התחממות כדור הארץ, חור באוזון, הרס יערות הגשם, זיהום מקורות המים וכו'.
אירגון איכות הסביבה העולמי  החליט לערוך סקירה של כל סביבות החיים הקיימות בכדור הארץ היום, מתוך נסיון לאמוד את הנזקים ולהקטינם.
האו"ם הקצה  כספים  בארבע השנים הקרובות, כך שחוקרים מכל מדינות העולם יעסקו בכך.
אתם נבחרתם  להצטרף לקבוצת החוקרים מטעם צעירי ישראל.
בפעילות זו תערכו מסע מחקרי באחת מסביבות החיים הקיימות בכדור הארץ;
בזמן מסעכם ברשת תכירו את האקלים המאפיין, החי והצומח ובעיות אקולוגיות הקיימות בה.
את ממצאי מחקרכם תסכמו בעיתון מסע, אשר יוצג בפני הכיתה ביריד "סביבות החיים". 
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המשימה:

הכיתה תתחלק לקבוצות של ארבעה תלמידים.
כל קבוצה תבחר סביבת חיים אותה היא מעונינת לחקור מבין הסביבות הבאות:
  \l "מקורות לסביבת החיים מדבר"מדבר, HYPERLINK  \l "מקורות לסביבת החיים בטונדרה" טונדרה – ערבות הקרח,   \l "מקורות לסביבת החיים יערות הגשם"יערות גשם,   \l "מקורות לסביבת החיים בשונית אלמוגים"שוניות אלמוגים,   \l "מקורות לסביבת החיים אוקיינוסים"אוקיינוס.
התלמיד יתמחה בחקר תחום מסוים בסביבת החיים. כל מומחה יאסוף את המידע  בתחומו ויעבירו מסוכם בדף לקבוצה .
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עליכם: 

א. כל מומחה  יאסוף מידע על סביבת החיים הנבחרת  לפי הנקודות המפורטות.  
ב. לערוך מפגש קבוצתי, בו יציג כל מומחה את ממצאו, ויערך דיון על השאלות 
     המשלבות (צבועות באדום).
ג.  לעבד את המידע ולעורכו לצורת עיתון (עמוד ראשי, עמוד אמצע, משחקים, 
    מחקרים וכו'). בסוף העיתון צריכה להיות רשימת ביבליוגרפיה עם כל 
    הכתובות באינטרנט, אשר השתמשתם (כולל מנועי חיפוש וגלריות תמונות). 
    את העיתון עצמו יש להכין במחשב ולאחר סיום העריכה להוציא בהדפסה.
ד. להציג את העיתון בפני הכיתה. כל קבוצת תלמידים תקרא את העתונים 
    השונים ותתן HYPERLINK  \l "מחוון לעבודה בנושא סביבות חיים" הערכה על פי מחוון.
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ההתמחויות :
אתם תחקרו את סביבת החיים שבחרתם בארבעה תחומים:
1. HYPERLINK  \l "מומחה לגיאוגרפיה" הגיאוגרף: יחקור את התפוצה הגאוגרפית של סביבת החיים על פני כדור הארץ   ואת מאפייני האקלים .
2.   \l "מומחה לזאולוגיה"הזאולוג: יחקור את מגוון מיני בעלי-החיים הקימים בסביבת החיים ואת התאמתם לסביבה. 
3. HYPERLINK  \l "מומחה לבוטניקה" הבוטנאי: יחקור את מגוון מיני הצמחים הקיימים בסביבת החיים ואת התאמתם לסביבה.
4. HYPERLINK  \l "מומחה לאקולוגיה" האקולוג: יחקור בעיות אקולוגיות הקשורות לסביבת החיים. 
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התהליך:
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מומחה לגיאוגרפיה:
כדור הארץ בנוי מסביבות חיים שונות. כל אחת מהן מצוייה באזורים גיאוגרפיים שונים בעולם והן שונות זו מזו מבחינת האקלים, הטמפרטורה, כמות המשקעים מבנה הקרקע, זמינות המים, משטר הרוחות וכו'.
מאפיינים אלה קובעים את מגוון היצורים החיים הקימים בסביבת החיים ומהווים בסיס להיווצרותן של בעיות אקולוגיות שונות המעסיקות את המדענים.
צאו למסעכם, חקרו את סביבת החיים הנבחרת ובצעו את המשימות הבאות:


1 מצאו הגדרה מילונית לסביבת החיים (לדוגמא למדבר).
2. מצאו ברשת האינטרנט מפה של איזורי סביבת החיים בעולם. באיזו מדינה 
    בעולם יש הכי הרבה מסביבת החיים שבחרתם?
3. האקלים : הטמפרטורות האופייניות, כמות המשקעים השנתית, סוגי 
    המשקעים הקיימים, זמינות המים, מספר עונות השנה, משטר הרוחות, קרינת 
    השמש וסוגי קרקע  . 
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מומחה לזאולוגיה:
לכל סביבת חיים יש מגוון מאפיין של בעלי חיים, אשר מותאמים למיקום הגאוגרפי והאקלים הקיים בסביבה. 
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צאו למסעכם,  חקרו את המגוון המאפיין את סביבת חיים שבחרתם  ובצעו את המשימות הבאות:


1.	רשמו חמישה מיני בעלי חיים החיים בסביבת החיים ( בחרו מינים ממחלקות  וסדרות שונות (לדוגמא ציפור, פיל, נחש, אריה, עכביש). אספו תמונות של כל בע"ח.
2.	 מהם הקשיים העיקריים הקיימים בסביבה, עבור המינים שבחרתם ?
3.	איך כל אחד מהמינים מתמודד עם קשיים אלה ? ציינו את  ההתאמות המיוחדות של כל מין   לסביבתו  (צבעי הסוואה, איברים מיוחדים, התנהגות 
4.	הכינו דוגמא למארג מזון אופייני בסביבת החיים. יש לכלול בו מינים נוספים שלא ציינתם קודם (העזרו במידע שאסף הבוטנאי).
5. מצאו ברשת  מפת תפוצה של   בע"ח  אחד ותבדקו האם יש קשר בין תפוצתו 
    לבין איזור המחיה  (הסביבה) – השוו למפת איזורי הסביבה בעולם, שאסף 
    האקולוג .  
6. שאלת בונוס: האם בע"ח זה חי בסביבות חיים שונות ? אם לא , מדוע לא ? 
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מומחה לבוטניקה :
לכל סביבת חיים יש מגוון מאפיין של צמחים, אשר מותאמים למיקום הגאוגרפי והאקלים הקיים בסביבה. מגוון הצומח משפיע במידה רבה גם על מגוון בעלי החיים הקיים בסביבה.
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צאו למסעכם,  חקרו את המגוון הצמחים המאפיין את סביבת חיים שבחרתם  ובצעו את המשימות הבאות:
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1.	רשמו את סוגי הצומח המאפיינים את הסביבה ( עצים, שיחים, בני-שיח, עשבוניים, גאופיטים וכו').
2.	מהם הקשיים העיקריים עבור צומח בסביבה זו ?
3.	 מדוע דווקא סוגי צומח אלה שולטים כאן ? הסברו איך צמחים אלו פתרו את הקשיים.
4.	 רשמו חמישה  צמחים הקיימים בסביבת החיים  ( רצוי מסוגי צומח שונים – לדוגמא  עשבוני, עץ, מטפס, שיח ,גאופיט וכו'). הוסיפו תמונות של אותם צמחים.
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מומחה לאקולוגיה :
בתקשורת אנו שומעים לעיתים קרובות על בעיות אקולוגיות בעולם : אפקט החממה, זיהום מקורות המים, גשם חומצי, כריתת יערות, הכחדת מינים וכו'.
חלק מהבעיות מקיף את כל סביבות החיים בכדור הארץ, בעוד שחלקן ספציפיות לסביבת החיים .
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צאו למסעכם וחקרו את הבעיות הקיימות בסביבה בה בחרתם. בדרככם בצעו את המשימות הבאות.

1.	מהם הגורמים המסכנים את קיומה של סביבת החיים?
2.	האם קיימים מינים של יצורים חיים הנמצאים בסכנת הכחדה? ציין מהם 
      ומה הגורמים לכך.
3. כיצד ניתן למנוע פגיעה בסביבת החיים?
4. ציין שמות גופים הפועלים לשמירה על סביבת החיים וסכם בקיצור את 
    עבודתם. 
5. במידה וקימים מחקרים עדכניים בנוגע להשפעות הסביבתיות על סביבת 
    החיים, סכמו אותם בקיצור.
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מקורות לסביבת החיים יערות הגשם:

HYPERLINK http://ichut.mofet.macam98.ac.il/rainForest.htm http://ichut.mofet.macam98.ac.il/rainForest.htm
יערות הגשם: כתבה בתוך מופ"ת ובה  תיאור של מבנה יער הגשם, מאפייני יערות הגשם, חשיבות יערות הגשם, בע"ח ביערות הגשם ועוד.

HYPERLINK http://www.enchantedlearning.com/subjects/rainforest/ http://www.enchantedlearning.com/subjects/rainforest/
יערות הגשם: אתר חמוד בשפה אנגלית פשוטה העוסק ביערות גשם, מה זה, היכן הם קימים מבנה יערות הגשם ועוד.


HYPERLINK http://www.ran.org/kids_action/index.html http://www.ran.org/kids_action/index.html

החגורה הטרופית: אתר לילדים העוסק בבעיית העלמות יערות הגשם בחגורה הטרופית של כדור הארץ. תוכלו ללמוד באתר על חשיבות יערות הגשם, קצב ההרס שלהם, בעלי חיים ביערות גשם, ותשובות להרבה שאלות בנושא. האתר באנגלית. 

HYPERLINK http://www.galim.org.il/tubishvat/rainforest.html http://www.galim.org.il/tubishvat/rainforest.html
יערות הגשם: הסבר קצר בשפה העברית על יערות הגשם כולל קישורים לאתרי העשרה בנושא.

HYPERLINK http://www.sci.mus.mn.us/sln/tf/s/strata/strataeye.gif http://www.sci.mus.mn.us/sln/tf/s/strata/strataeye.gif
הכרות עם השכבות השונות ביער גשם. אתר ידידותי באנגלית.

HYPERLINK http://mbgnet.mobot.org/sets/rforest/index.htm http://mbgnet.mobot.org/sets/rforest/index.htm
אתר מצויין בשפה האנגלית העוסק בנושא יערות הגשם בעולם.

HYPERLINK http://www.bbc.co.uk/education/landmarks/high/menu.html http://www.bbc.co.uk/education/landmarks/high/menu.html
אתר מצויין של  BBC   בשפה האנגלית. האתר עוסק בנושא היערות בעולם באופן כללי.
HYPERLINK http://www.greenpeace.org/ http://www.greenpeace.org/
אתר של האירגון הבין לאומי לאיכות הסביבה.
HYPERLINK http://www.iwc.org/ http://www.iwc.org/
אתר של האירגון הבין לאומי לשמירת חיי הבר  - באנגלית.
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מקורות לסביבת החיים אוקיינוסים:
HYPERLINK http://www.seasky.org/sea.html http://www.seasky.org/sea.html
אתר בשפה האנגלית העוסק בבתי גידול ימיים.

HYPERLINK http://www.enn.com/yoto/pics/newbackground.jpg http://www.enn.com/yoto/pics/newbackground.jpg
באתר זה ניתן לקרוא חדשות הקשורות בים ובאוקיינוסים. האתר בשפה האנגלית.

 HYPERLINK http://www.cet.ac.il/netlib/item.asp?cat=0.2.71&item_id=620 http://www.cet.ac.il/netlib/item.asp?cat=0.2.71&item_id=620
לכדור הארץ יש חום גבוהה: כתבה בעיברית העוסקת בהתחממות מי האוקינוסים.

HYPERLINK http://www.ocean98.org/fact.htm http://www.ocean98.org/fact.htm
באתר זה מידע על האוקינוסים, היצורים החיים בהם וכיצד ניתן לשמור על נקיונם.

HYPERLINK http://www.ocean.udel.edu/deepsea/ http://www.ocean.udel.edu/deepsea/
משלחת מחקר יוצאת למעמקי הים כדי לחקור את יסוד המים בעולמנו, וכדי לחקור אורגניזמים לא מוכרים במעמקי הים.  האתר באנגלית וניתן למצוא בו חומר לגבי כל מה שקשור למים וים.

HYPERLINK http://www.snunit.k12.il/htbin/yair/eco-search.pl?file=art2.html&string=אוקיינוס http://www.snunit.k12.il/htbin/yair/eco-search.pl?file=art2.html&string=אוקיינוס
מאמר העוסק בהשפעת אפקט החממה על גובה פני האוקינוסים.

HYPERLINK http://www.w-angle.galil.k12.il/studio/mada/mamarim/sviva/ocean.html http://www.w-angle.galil.k12.il/studio/mada/mamarim/sviva/ocean.html
מאמר בעיברית בנושא הכחדת בעלי חיים ימיים באוקינוסים.

HYPERLINK http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/kimat2000/9402039.html http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/kimat2000/9402039.html
גלי הים: מאמר מתוך כתב העת "כמעט אלפיים" בנושא גלי הים.

HYPERLINK http://www.environment.gov.il/Kiosk/advertising/sea-year.htm http://www.environment.gov.il/Kiosk/advertising/sea-year.htm
כמה מילים בעברית על הים ובעיות איכות הסביבה בים.

HYPERLINK http://my.magicpage.co.il/Child/mif/Animals/lesson08.html http://my.magicpage.co.il/Child/mif/Animals/lesson08.htm
דף הסבר בעיברית בנושא אוקינוס.

HYPERLINK http://www.greenpeace.org/ http://www.greenpeace.org/
אתר של האירגון הבין לאומי לאיכות סביבה  - באנגלית.
HYPERLINK http://www.iwc.org/ http://www.iwc.org/
אתר של האירגון בין לאומי לשמירת חיי הבר  - באנגלית.
HYPERLINK http://seawifs.gsfc.nasa.gov/OCEAN_PLANET/HTML/oceanography_geography.html http://seawifs.gsfc.nasa.gov/OCEAN_PLANET/HTML/oceanography_geography.html
אתר באנגלית עם עובדות על סביבת החיים האוקיינוס, כולל מפה עם האוקיינוסים בעולם.


HYPERLINK  HYPERLINK  
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מקורות לסביבת החיים בטונדרה:

HYPERLINK http://www.tevahadvarim.co.il/november99/index1.html http://www.tevahadvarim.co.il/november99/index1.html
מאמר בעברית מעיתון "טבע הדברים" על אנטרטיקה. 

HYPERLINK http://www.glacier.rice.edu/ http://www.glacier.rice.edu/
גלשייר (Glacier) מי שרוצה לדעת יותר על אנטרטיקה מוזמן להיכנס לכאן. מידע רחב אודות היבשת כמו אקלים, וקרח. האתר מכיל תמונות ומילון. האתר באנגלית.


HYPERLINK http://arcticcircle.uconn.edu/ http://arcticcircle.uconn.edu/
אתר לימודי אודות הקוטב הצפוני והמדינות סביבו. מאמרים, פורום וכתבות, בעיקר בנושאי איכות סביבה, היסטוריה, אקולוגיה ותרבות. בנוסף מכיל האתר כיתה לימודית ומוזיאון וירטואלי של ציור, צילום ואנתרופולוגיה ארקטית.

HYPERLINK http://my.magicpage.co.il/Child/mif/Animals/lesson07.html http://my.magicpage.co.il/Child/mif/Animals/lesson07.html
קרח ושלג. דף קצר בעיברית ובו מידע על החיים בשלג.

HYPERLINK http://tqjunior.thinkquest.org/3500/ http://tqjunior.thinkquest.org/3500/
בעלי חיים בקוטב הצפוני. אתר באנגלית פשוטה.

HYPERLINK http://www.greenpeace.org/ http://www.greenpeace.org/
אתר של האירגון הבין לאומי לאיכות סביבה  - באנגלית.

HYPERLINK http://www.iwc.org/ http://www.iwc.org/
אתר של האירגון בין לאומי לשמירת חיי הבר  - באנגלית.

HYPERLINK http://mbgnet.mobot.org/sets/tundra/plants/index.htm http://mbgnet.mobot.org/sets/tundra/plants/index.htm
אתר באנגלית על צמחי הקוטב.

HYPERLINK http://204.98.1.2/barrier/courses.html http://204.98.1.2/barrier/courses.html
אתר באנגלית על סביבות החיים השונות, כולל מפות.
HYPERLINK  HYPERLINK  
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מקורות לסביבת החיים מדבר:
HYPERLINK http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/aretz/296021.html http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/aretz/296021.html
הסתגלות צמחים לתנאי מדבר. מאמר בעברית. חלק א'.

HYPERLINK http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/aretz/296021.html http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/aretz/296021.html
הסתגלות צמחים לתנאי מדבר. מאמר בעברית. חלק ב'.

HYPERLINK http://www1.snunit.k12.il/negev/animals1.html http://www1.snunit.k12.il/negev/animals1.html
התאמת בעלי חיים לתנאי מדבר. מאמר בעיברית.

HYPERLINK http://www1.zinman.dimona.kishurim.k12.il/html/bio/hat/anim_hat.html http://www1.zinman.dimona.kishurim.k12.il/html/bio/hat/anim_hat.html
התאמות בעלי חיים למדבר: מתוך אתר של תיכון זינמן בדימונה. הסברים קצרים על התאמות של בעלי חיים, לפי מחלקות, למדבר.

HYPERLINK http://mbgnet.mobot.org/sets/desert/index.htm http://mbgnet.mobot.org/sets/desert/index.htm
אתר באנגלית המכיל מידע כללי מצויין על מדבריות בעולם.


HYPERLINK http://www.greenpeace.org/ http://www.greenpeace.org/
אתר של האירגון הבין לאומי לאיכות סביבה  - באנגלית.

HYPERLINK http://www.iwc.org/ http://www.iwc.org/
אתר של האירגון בין לאומי לשמירת חיי הבר  - באנגלית.

HYPERLINK http://www.bbc.co.uk/education/landmarks/high/menu.html http://www.bbc.co.uk/education/landmarks/high/menu.html
אתר מצויין של  BBC   בשפה האנגלית. האתר עוסק בנושא המדבריות בעולם באופן כללי.

HYPERLINK http://204.98.1.2/barrier/courses.html http://204.98.1.2/barrier/courses.html
אתר באנגלית על סביבות החיים השונות, כולל מפות.
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מקורות לסביבת החיים בשונית אלמוגים:
HYPERLINK http://www.matar.ac.il/eureka/museum/shounit.asp http://www.matar.ac.il/eureka/museum/shounit.asp
כתבה במט"ר מתוך אאוריקה בנושא שוניות אלמוגים כבית גידול ופתרונות שמצאו אלמוגים לחיים בשונית

HYPERLINK http://www.dafni.com/edreserve/MAIN.html http://www.dafni.com/edreserve/MAIN.html
אתר נספח לספר "העבודה האקולוגית בחוף אילת"  ובו מידע על שוניות האלמוגים.

HYPERLINK http://www.snunit.k12.il/heb_journals/mada/273121.html http://www.snunit.k12.il/heb_journals/mada/273121.html
מאמר בעיברית בנושא אלמוגים.

HYPERLINK http://mbgnet.mobot.org/salt/oceans/indexfr.htm http://mbgnet.mobot.org/salt/oceans/indexfr.htm
אתר באנגלית העוסק בסביבות חיים שונות. בתוכו גם מידע קריא על שוניות אלמוגים בעולם.

HYPERLINK http://www.greenpeace.org/ http://www.greenpeace.org/
אתר של האירגון הבין לאומי לאיכות סביבה  - באנגלית.

HYPERLINK http://www.iwc.org/ http://www.iwc.org/
אתר של האירגון בין לאומי לשמירת חיי הבר  - באנגלית.

HYPERLINK http://204.98.1.2/barrier/courses.html http://204.98.1.2/barrier/courses.html
אתר באנגלית על סביבות החיים השונות, כולל מפות.
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הערכת העבודה :
הערכת עבודתכם תהיה על פי המחוון המצורף. הערכה משלבת הערכת עמיתים והערכת המורה. כל קבוצה תעריך את עבודתה של קבוצה אחרת ותיתן לה משוב.

מחוון לעבודה בנושא סביבות חיים :
קריטריונים
איכות הקריטריון

עבודה מעולה   ( נק' 9-10)
עבודה ממוצעת  
     (נק' 6-8 )
העבודה לא מספקת
 (נק' עד 5)

איסוף מידע
  (15%)
איסוף המידע כולל את כל הסעיפים אותם התבקשו המומחים לאסוף.
איסוף העבודה כולל חלק מהסעיפים אותם התבקשו המומחים לאסוף.
באיסוף המידע חסרו סעיפים רבים.
עיבוד ואירגון המידע
  (30%)
המידע מעובד בצורה ברורה, מתומצתת ובהירה לקריאה, המשלבת את המידע שנאסף על ידי המומחים.
המידע מעובד בצורה חלקית, לא ניכר קשר בין המידע שנאסף על ידי המומחים.
המידע אינו מעובד ואין קשר בין המידע שנאסף על ידי המומחים.
שימוש במקורות מידע
  (20%)
נערך שימוש בלפחות חמישה מקורות מידע, מתוכם לפחות אחד שלא ניתן על ידי המורה.
נערך שימוש במספר מקורות מידע קטן מהדרוש, יחד עם זאת יש  לפחות מקור אחד שלא ניתן על ידי המורה.
או 
נערך שימוש בלפחות חמישה מקורות מידע, אך אין שימוש במקור שאינו ניתן על ידי המורה
נערך שימוש במספר מקורות מידע קטן מהדרוש. אין שימוש במקור שאינו ניתן על ידי המורה
הצגת משימת הסיכום
  (15%)
המידע מוצג הצורה ברורה ומקורית, תוך שימוש הולם באמצעי המחשה (תמונות, תרשימים, מפות, גרפים וכו').
דרך הצגת המידע  ברורה, אך אינה מקורית. חסרים אמצעי המחשה.
דרך הצגת המידע אינה ברורה  וחסרים אמצעי המחשה.
עבודת הצוות
  (20%)
יש עדות רבה לאינטראקציה בין התלמידים. יש שיתוף פעולה באיסוף המידע, עיבודו ודרך הצגתו.
חלק מחברי הצוות עובדים בשיתוף פעולה עם חבריהם. 
לא ניכר שיתוף פעולה מספק בין חברי הקבוצה.
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דף משוב להערכת עמיתים  (על פי המחוון):
חברי הקבוצה המעריכה : ___________________________
חברי קבוצת  המשימה :  ____________________________

הקריטריון
הניקוד
איסוף מידע


עיבוד ואירגון המידע

שימוש במקורות מידע

הצגת משימת הסיכום  

עבודת הצוות
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משוב:  כתבו משוב בונה לגבי הנקודות הבאות :

1)	מה הכי משך את תשומת לבכם בעיתון ?  ספרו מדוע.
_______________________________________________________
______________________________________________________

2)	ציינו כתבה שעניינה אתכם, מה מעניין בה במיוחד ?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

3)	ציינו לפחות שני דברים חדשים שלמדתם, בעקבות קריאת העיתון. 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________



דף למורה – פעילות מתוקשבת בנושא סביבות חיים
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1.	הגדרת נושא הפעילות והקשר ליוזמה המתוכננת.
    נושא הפעילות – הכרות עם סביבות חיים בעולם והתאמת יצורים חיים לסביבתם. 
    במסגרת נושא "יצור חי וסביבתו". 
    בפעילות יחקרו התלמידים סביבות חיים שונות בעולם דרך אתרים באינטרנט.
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2. אוכלוסיית היעד: תלמידי כיתה ח'.
    זמן מתוכנן:  שלושה שעורי פתיחה בכיתת מחשבים, בהם תוסבר המשימה, ילמדו 
                             מיומנויות בסיסיות כגון: הורדת תמונות וחיפוש מידע ויתחילו את 
                             העבודה. המשך העבודה תינתן כמשימה חודשית לבית. בסיום החודש 
                             יערכו שלושה שיעורי סיכום לארגון החומר והצגת העבודות.
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3. רציונל לבחירת הנושא: 
    בכיתה ח' אנו עוסקים בנושא הקשר של יצורים חיים לסביבתם. בתחילת השנה אנו 
    עוסקים בהכרות עם מאפייני סביבות החיים. 
    רצינו להכין פעילות אטרקטיבית לפתיחת השנה, תוך שילוב מיומנויות שונות  שתגרום 
    לענין ולהפעלת התלמיד.

file_75.png


file_76.wmf





file_77.png


file_78.wmf



4. מטרות הוראה:
    א. מטרות תוכן ומושגים מרכזיים:
        1. התלמידים יכירו את סביבות החיים הקיימות בעולם תוך העמקת ההכרות 
           בסביבה ספציפית.
        2. התלמידים יכירו את המאפיינים הביוטיים והאביוטיים של סביבת החיים.
        3. התלמידים יפנימו את המושגים הבאים:
            * סביבת חיים.
            * גורם ביוטי.
            * גורם אביוטי.
            * התאמות של יצורים חיים לסביבתם.
            *  מגוון המינים.
            * מארג מזון.
      4. התלמידים יקבלו מודעות לבעיות אקולוגיות של כדור הארץ, ונקווה גם רצון לשפר 
          ולשמר איכות הסביבה. 
          
ב. מטרות הקשורות למיומנויות אופרטיביות :
1.	עבודת צוות. 
2.	שימוש בדואר אלקטרוני.
      2. התנסות בעבודה באמצעות הרשת ובחיפוש מושכל.
      3. מיומנויות מחשב כגון כתיבת עבודה ב-WORD ,הורדת תמונות, עיצוב דפים.
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5. רקע ומושגים מוקדמים הנדרש מהתלמידים לביצוע הפעילות :
    רקע: התלמידים ילמדו כ- 6 שיעורים לפתיחת הנושא בעל חיים וסביבתו, בהם ילמדו את     
              המושגים הבאים :
              סביבת חיים
              בית גידול
               גורמים ביוטים
               גורמים אביוטים
                מארג מזון
                התאמות של יצורים חיים לסביבה
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