
לקט ניסויי מעבדה ממוחשבת לבית ספר יסודי

נושא: מערכות ותהליכים ביצורים ומערכות אקולוגיות/ כיתה ו'

השפעת תנאי הסביבה על כמות ומגוון של צמחים ובעלי חיים

(פעילות חוץ כיתתית)

אתגר

אילו תנאים משפיעים על שונות הסביבות הללו?

מה נחקור?
התחלקו לקבוצות, ובחרו מקומות שונים לחקירת תנאי הסביבה ולתיעוד צילומי  של מגוון

הצמחים ובע"ח בסביבה. חפשו סביבות ברחבי מקום מגוריכם  למשל: חוף ים,
חורשה/חורש,פארק, שדה בור, וכו'.

כל קבוצה תחקור:

תנאים של:  טמפרטורת אוויר, לחות ועוצמת האור בסביבה שנבחרה.1
תתעד את מגוון הצמחים ובע"ח בסביבה שנבחרה באמצעות צילום..2
כדלקמן:הכיתתייםמהמיפוייותוצרהקבוצתי,מהמיפויתוצרתוצרים:2תציגקבוצהכל.3

ניתוח כמותי: מיפוי הסביבה: כל קבוצה תציג את תנאי הסביבה שחקרה בדיאגרמת עמודות.
מיפוי כל הסביבות: כל קבוצה תבחר את אחד מהתנאים שנחקרו (טמפרטורה, לחות או

עוצמת אור) ותציג את התנאי שנבדק כתלות של מקום בדיאגרמת עמודות.

ניתוח איכותני: מיפוי הסביבה: הכנת אלבום תמונות  עם שמות של צמחים ובע"ח בסביבה.

מיפוי סביבות: הכנת אלבום תמונות של בע"ח או צמחים כתלות במקום.
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ציוד וחומרים

●einstein™ Tabletאוeinstein™ LabMate

העמדת הניסוי

עבודה קבוצתית

™einsteinאתהפעילו.1 Tabletאוeinstein™ LabMate.הוחיבורבהפעלת

einstein™ LabMateחיבוריתע"ילתוכנההנתוניםאוסףאתלקשריש

  מהאתר.המשתמשמדריךאתלהורידישנוספיםלפרטים.bluetoothה

הכניסהבעמודMiLABExהכפתורועלMiLABExה-תוכנתעללחצו.2

הגדירו את מערך אוגר הנתונים.3

מערך אוגר הנתונים

C(°טמפרטורה 30-50(-
)0-100%(לחות
)0-128,000Klux(אור

בשנייה1קצב הדגימה:

הדגימהמשך דקות10:

ביצוע הניסוי
צאו לסביבה שבחרתם..1

) כדי להתחיל רישום של הנתונים.לחצו על התחל (.2

)מדדו את התנאים ) טמפרטורה, לחות, אור) בשתי הסביבות שבחרתם ולחצו עצור (.3
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עיבוד נתונים

עבודה קבוצתית

סביבה דסביבה גסביבה בסביבה אתנאי סביבה
°)c(טמפרטורה

לחות  (%)
עוצמת אור (לוקס)

השלימו את הטבלה על פי התוצאות שקיבלתם בסביבה שחקרתם.1
צרו  אלבום לתמונות הצמחים ובע"ח שתיעדתם בסביבה.2

תוצאות ומסקנות

דונו בשאלות הבאות:

דיון בכיתה

כיצד משפיעים תנאי הסביבה על מגוון הצמחים ובע"ח?
התייחסו לאור המהווה מקור אנרגיה לתהליך הפוטוסינתיזה, תהליך הפוטוסינתזה●

תלוי, בין היתר, בעוצמת האור ומשפיע על מגוון הצמחים בסביבה.
הטמפרטורה משפיעה על בעלי חיים ואצל חלקם טמפרטורת הגוף משתנה בהתאם●

לטמפרטורת הסביבה.(לקבוצה הזו שייכים כל האורגניזמים החד תאיים, צמחים,
דגים, דו חיים וזוחלים). כיצד משפיעה הטמפרטורה על בע"ח וצמחים?

לחות האוויר, ככל שהלחות גבוהה יותר, פחות מים מתאדים. איך זה משפיע על●
צמחים ובעלי חיים בסביבה.

חקירת המשך

חקרו את הקשר בין התאמות בעלי חיים והתאמות צמחים בסביבות שחקרתם.
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הקדמה

סביבת חיים היא ביתם של כל היצורים החיים. לכל סביבת חיים יש מרכיבים חיים (ביוטיים)

הכוללים את כל היצורים החיים בסביבה: בעלי החיים והאדם, הצמחים, הפטריות החיידקים

: סלעים וקרקעות, מיםחומריםושאר החד-תאיים. ומרכיבים דוממים (א-ביוטיים) הכוללים

בסביבה, להשיג בה את כל צורכי: חום ואור.  יכולתם של יצורים חיים להתקייםאנרגיהואוויר,

הקיום ההכרחיים להם ולהתרבות בה, תלויה במרכיבי הסביבה ובתנאים שהם יוצרים בה

(תנאי הסביבה העיקריים הם טמפרטורה, לחות, עוצמת הקרינה,כמות המשקעים, הרוחות

והעננים). בכל סביבה מתקיימים קשרי גומלין בין המרכיבים החיים והדוממים. סביבת חיים

היא מערכת אקולוגית. היא משתנה כל הזמן הן כתוצאה משינויים טבעיים והן כתוצאה

מהתערבות האדם בטבע.

(נלקח ממסע מדע ו)

מתוך מסמך ההתנסויות המרכזיות המוצעות לכיתה ו'

מערכות אקולוגיות●רעיונות והדגשים
יחסי גומלין בין יצורים חיים לסביבתם●

התאמות צמחים ובעלי חיים לסביבתם●ציוני דרך
התאמות במבנה גוף, לדוגמה:  שורשים ארוכים, עלים●

בשרניים בצמחי מדבר (התאמה לתנאי יובש);  רגליים
ארוכות לגמל (התאמה לטמפרטורה גבוהה של הקרקע)

קרומי שחייה לברווז (התאמה לתנועה במים)
התאמות בהתנהגות, לדוגמה, פעילות של שועל המדבר●

בשעות הקרירות,
התאמות אחרות, (פיזיולוגיות) לדוגמה: נשירת עלים של●

עצים בסתיו

תצפיתמיומנויות
מטרת התצפית●
ניסוח שאלה●
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כיצד מותאמים יצורים חיים לסביבתם●
העלאת השערות●
איסוף מידע ונתונים על הסביבה(מרכיבים, תנאים)●
איסוף מידע על בעלי חיים או צמחים בסביבה●
סיכום התצפית●
הבניית הכללות●

התנסות
–הניסוי/התצפית/תהלי

ך טכנולוגי/דגם

התאמות צמחים ובעלי חיים לסביבתם●
התנסות תלמידים●
ציוד: זכוכית מגדלת, משקפת (רשות)●
תצפית בסביבה חוץ כיתתית (כגון; שדה בור, חורש, חוף הים●

ועוד
אפיון סביבה ותאורה : מרכיבים חיים, מרכיבים דוממים●

ומרכיבים מעשה ידי אדם ותנאי סביבה (כגון       מזג אוויר,
טמפרטורה, רוחות, לחות, משקעים)

הצעות לסביבות למידה
תומכות למידה

"מדע וטכנולוגיה לכתה  ו' ", הוצאת רמות אוניברסיטת תל●
)15-39(עמודיםאביב

,195-208242-245(עמודיםכינרתהוצאתו'",מדע"מסע●
270-276286(

"מדע בעידן טכנולוגי חלק שישי" , הוצאת רכס (עמודים●
231-236(
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