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 דניס בן ארי קופלהפעילות פותחה על ידי 

 קובץ למורה

ְפָלאֹות ָהֵעיַנִים: ּוְמַגִלים לֹוְמִדים ל ַהמֻּ  שֶׁ
 ַהַחי עֹוָלם

 שכבת גיל

 'ד–'א כיתות – יסודי

 תקציר הפעילות

איך בעלי חיים רואים את העולם? האם הם רואים צבעים כמונו? או  :לא פעם אנו שואלים

על פעילות העשרה זו מזמנת דיון להרחבת התפיסה  שונות מאתנו? ראייהשיש להם תכונות 

המיוחדת של עולם החי  ראייהאודות החושים בעולם החי. הלומדים יצפו בסרטון בנושא ה

בו הוא רואה שייר בעל חיים נבחר ואת האופן לאחר מכן כל לומד יצ ויענו על חידון במצגת.

 את העולם. תוצרים ישותפו במליאה או בצוותים.

 הפעילות משך

  כשיעור עד שיעור וחצי

רֹות ִעילּות ַמטְּ  ַהפְּ

ֶדם ֶיַדע ַלֲחשֹׂף · א קֹׂ נֹושֵׂ ִאָיה חּוׁש בְּ עֹוָלם ָהרְּ  .ַהַחי בְּ

ַהֲעִמיק · ִחיב לְּ ַהרְּ א ֲהָבַנת ֶאת ּולְּ ִאָיה חּוׁש נֹושֵׂ עֹוָלם ָהרְּ  .ַהַחי בְּ

וֹות · ַהׁשְּ ין לְּ ִאָיה בֵׂ ִאָיה ָהָאָדם ֶׁשל רְּ י ֶׁשל ִלרְּ  .ַחִיים ַבֲעלֵׂ

ַהִכיר · ַון ַהּׁשֹונּות ֶאת לְּ כּונֹות ּוִמגְּ ִאָיה ֶׁשל ַהתְּ  .ַהַחי ָבעֹוָלם ָהרְּ

ִנית ֻמָשִגים  ַהִלּמּוִדים ִמָתכְּ

ִאָיה חּוׁש, חּוִׁשים ִאָיה, ָהרְּ י ֶׁשל רְּ י, ַחִיים ַבֲעלֵׂ ִאַית, ַחִיים ַבֲעלֵׂ ָבִעים רְּ יַנִים, צְּ ִאָיה, ַעִין, עֵׂ , ָהָאָדם ֶׁשל רְּ

ָאמֹות ָאמֹות, ַהתְּ ִביָבה ַהתְּ ָאמֹות, ַלסְּ נֵׂה ַהתְּ ִמבְּ  ּגּוף בְּ

ֻיָּמנּויֹות  מְּ
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 דניס בן ארי קופלהפעילות פותחה על ידי 

 קובץ למורה

 
ָנַית ִתית ֲחִׁשיָבה, ֶיַדע ַהבְּ ָיה, יְִּציָרִתיּות, ֶיַדע ִישּום, ִבָקרְּ ַטצְּ ֶזנְּ רֵׂ  פְּ

 
 אופי הלמידה

 כיתתי, צוותים, יחידים

 סוג הפעילות

 פעילות להקניית הנושא

 הערכה חלופית 

  המורה הערכת :המעריך ·

 מיומנות :ההערכה נושא ·

 תוצר :מוקד ההערכה ·

 קישור לסרטון

 https://bit.ly/2PBiCEU ":העיניים המופלאות של עולם החי" ·

 הכנות לקראת הפעילות

 המצגת. על ולעבור בסרטון לצפות, למורה ההקדמה את לקרוא ·

 .בסרטון לצפייה ורמקולים מקרן לארגן ·

 .להוריד את המצגת למחשב שבו תציגו את המצגת בכיתה ·

  .מהאתר ישירות המצגת את להציג אפשר לחלופין ·

 בתמונה שמופיע כפי המסך של העליון בחלקו מופיעש המצגת הצגת כפתור על לחצו

 :הבאה

https://bit.ly/2PBiCEU
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·  

 הראייה חוש

 ,תכונות ייחודיותאלה הן . וביכולותיהקיימת שונות גדולה בתכונות הראייה בעולם החי 

אפשרו להם  . התכונות הללושהתפתחו במהלך האבולוציה והשתמרו אצל יצורים חיים

 להשיג צרכים חיוניים, להתקיים ולשרוד בצורה מיטבית בסביבתם.

 

עופות דורסים מסוגלים לראות למרחקים גדולים יותר בהשוואה לאדם; לכלבים  ה,לדוגמ

 . יש בעלי חיים עםאצל אדם 0180-לעומת כ 0025-כ ,רחב יותר משל האדם ראייהשדה 

 .ינשופים וחתולים, כמו ית לילה טובה יותר משלנוירא

 

שמסוגלת להזיז כל עין בנפרד בטווח  ,היא הזיקיתליכולות ראייה מיוחדות נוספת  הדוגמ

. גם בעכברים ובחולדות כל עין עצמאית ומסוגלת להסתובב בכיוונים שונים, וכך 0360של 

הם קולטים תמונה רחבה יותר של הסביבה. דבר המאפשר להם להתגונן מפני סכנות 

 להם.שאורבות 

כאשר בוחנים הבדלים בין האדם ליצורים אחרים, אנו רואים כי האדם מסוגל לראות 

 RGB = Red, Greenצבעים בתחום הנראה ובעיקר צבעים וגוונים של אדום, ירוק, וכחול )

and Blue),ב מזהות גוונים שונים שהעין האנושית וציפורים צבעוניות לר . לעומת האדם

סגול -על לקלוט קרינת יםרים, זבובים ודגים מסוימים מסוגלאינה מסוגלת לקלוט. דבו

(UV= Ultra-violet)של האדם.  ראייה, תכונה שאינה קיימת ב 

האדם מפתח מכשירים שונים ולומד לרתום את הטכנולוגיה להשגת צרכיו , זאת ועוד

למשל הוא יצר את המיקרוסקופ כדי שיוכל לראות . שלו ראייהולהתגבר על מגבלות ה

 ואת הטלסקופ והמשקפת כדי לקלוט באופן חד וברור פרטים של דברים, דברים זעירים

 .נמצאים במרחק גדולש
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 לקריאה נוספת בנושא מאתר דוידסון

 https://bit.ly/2IHeljt: "העיניים המופלאות של עולם החי" ·

  http://bit.ly/2QBNhqn: "ראייה בבעלי חיים" ·

   http://bit.ly/2A0de8Y" האם ציפורים רואות דברים שונים )אורכי גל( מבני אדם?" ·

 

 

 סרטוני העשרה בנושא

· "How animals see the world" (1): https://bit.ly/1NkpqR3 
· "How animals see the world" (2): https://bit.ly/2MQRPaw 

· "Watch: How animals and people see the world differently", National 
Geographic: https://bit.ly/1XManEf 

· "The Question Gene: How do flies see?" http://bit.ly/2zXTVwL 
· "Rats have a double view of the world": http://bit.ly/2EsuMOH 
· "How do dogs see the world?" http://bit.ly/2EyuXIz 

 

 ים?ש ִ ה עֹומָ 

 

  ַבְמִליָאה ּוְפִעילּות ִדּיּון

ֶכם ַהִאם .1 תְּ ַדעְּ י לְּ ם ַהִאם? ָכמֹונּו ָהעֹוָלם ֶאת רֹוִאים ַחִיים ַבֲעלֵׂ ָבִעים רֹוִאים הֵׂ  ? ָכמֹונּו צְּ

פּו .2 טֹון צְּ יַנִים: "ַבִסרְּ ָלאֹות ָהעֵׂ  .https://bit.ly/2PBiCEU": ַהַחי עֹוָלם ֶׁשל ַהֻּמפְּ

ִדים" ַבַּמֶצֶגת ַהִחידֹון ַעל ֲענּו .3 ַגִלים לֹומְּ יַנִים: ּומְּ ָלאֹות ָהעֵׂ ר ּוּשקִ ". ַהַחי עֹוָלם ֶׁשל ַהֻּמפְּ

 .תגֶ צֶ ּמַ לַ 

 

. הכיתה בפני המצגת את הציגו. המצגת את תציגו בוש במחשב אותה ושמרו המצגת את הורידו

 שאלותיוצג כ או במחברתייכתב , במליאהיתקיים בדיון  לחידון המענה אם הלומדים את הנחו

 .למחשבה

 

 במצגת לשקופיות נוסף מידע

https://bit.ly/2IHeljt
http://bit.ly/2QBNhqn
http://bit.ly/2A0de8Y
https://bit.ly/1NkpqR3
https://bit.ly/2MQRPaw
https://bit.ly/1XManEf
http://bit.ly/2zXTVwL
http://bit.ly/2EsuMOH
http://bit.ly/2EyuXIz
https://bit.ly/2PBiCEU
https://docs.google.com/presentation/d/1QurLJ7On4mKWWJVXjYokPgguUdhy5YJU-5ywbtr-V4M/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1QurLJ7On4mKWWJVXjYokPgguUdhy5YJU-5ywbtr-V4M/edit#slide=id.p1
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  3 שקופית

  קולטים כלבים, הנראה בתחום צבעים של רחב טווח לקלוט מסוגל, שהאדםלעומת 

 . האדום הצבע את קולטים ולא ,בלבד וצהוב כחול - צבעים של יותר מצומצם טווח

 כלבי אילוף בתהליך ?הכביש את לחצות מותר מתי יודעים הינחי כלבי לדעתכם איך אז 

 על נוסעות או שעוצרות מכוניות כמו ,נוספים לסימנים להתייחס לומד הכלב יהינחה

 ובטוח הרגל להולכי החצייה זכות כשניתנת, צלילים עיםימשמש רמזורים, הכביש

 .ועוד ,הכביש את לחצות

 

  6 שקופית

 גם כמוהן. לקלוט מסוגלת אינה האנושית שהעין שונים גוונים מזהות בולר צבעוניות ציפורים

 תכונה(, UV - סגול אולטרה) סגולה-על קרינה לקלוט מסוגלים מסוימים ודגים זבובים, דבורים

 .האדם של ראייהב קיימת שאינה

 

ֶתם ַחִיים ַבַעל ַציְּרּו. א .4 טֹון ֶׁשֲאַהבְּ ַהִסרְּ ַהַּמֶצֶגת אֹו מֵׂ  .מֵׂ

ִּמִלים ָתֲארּו. ב      ִציּור אֹו בְּ ֶפן ֶאת בְּ  .ָהעֹוָלם ֶאת רֹוֶאה הּוא ֶׁשבֹו ָהאֹׂ

 

 .רכשו את מיומנות הכתיבה אפשר לתאר רק בעזרת ציור ללומדים שטרם

 

רּו5 ִריאּו אֹו ֶׁשָלֶכם ַבִציּור רֹוִאים ָמה . א. ַספְּ ֶתם ָמה ַהקְּ ַתבְּ י ֶׁשכְּ רֵׂ ַחבְּ  .ַהִכָתה לְּ

פּו           ֶתם ָמה ב. ַׁשתְּ טֹון ֲאַהבְּ ַבַעל ַבִסרְּ ֶתם ַהַחִיים ּובְּ ַחרְּ תֹׂב ֶׁשבְּ ַציֵׂר אֹו ָעָליו ִלכְּ  .אֹותֹו לְּ

 

 

         

 

 

 

 


