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 יצורים החיים בסביבתם

 ים מערכות חיים במבוסס על הספר חוקר
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 פרק נושא עמודים
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 : מועד הגשת העבודה .  1

 :      _______________ 1פרק 

 :      _______________ 2פרק 

 :      _______________ 3פרק 

 :     _______________ 4פרק 

 

 : העבודה תכלול .  2

 .שם המורה למדעים, מועד הגשה, כיתה, שם התלמיד, נושא העבודה:  עמוד שער 

 פרק העבודה  

 

 : ודה עיצוב עב.  3
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  .היצרנים במערכת האקולוגית -2פרק 
 

 מבוסס על הספר חוקרים מערכות חיים ב

 33 - 13עמודים   2פרק 

 . 44,  33 ,33: קראו בספר הלימוד עמודים .   1

 ?הסבירו מה הקשר בין צמחים לבין תרכובות אורגניות ותרכובות אנאורגניות.  א  

 ?הסבירו מה ההבדל בין צינורות השיפה לצינורות העצה.   ב 

 היצרנים 'הם מרכיב חיוני בבית הגידול ואף זכו לכינוי , הצמחים מצויים על פני כל כדור הארץ.    ג 

 . הסבירו מדוע.  2פסקה  33פי שכתוב בעמוד כ' של ממלכת החי       

 : שימו לב כי תשובתכם כוללת את המושגים      

 חמצן, חומרים אנאורגניים, חומרים אורגניים, פוטוסינתזה, גלוקוז       

 

 (צרפו את השרטוט הידני של מפת המושגים לעבודה. )44העתיקו והשלימו את מפת המושגים בעמוד .   2

 

 2-1וענו על שאלות  12מוד קראו ע.   3

 

 .צפו בסרטון על הצמחים הטורפים והסבירו איזה יתרון טמון ביכולת הטריפה של הצמחים הטורפים.   4

ch?v=abQWIsPTJCA&list=PLFxR50EhfMhC4Sv2o39L2SVYGbGRizmlT&index=22https://www.youtube.com/wat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=abQWIsPTJCA&list=PLFxR50EhfMhC4Sv2o39L2SVYGbGRizmlT&index=22
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 .  בסרט מוצגות סביבות חיים שונות ויצורים חיים החיים בהן, חיים בסביבת ים המוות 2פרק  -צפו בסרט ישראל הפראית.   1

N2JnZA-ps://www.youtube.com/watch?v=XzYJhtt 

 : מתוך מגוון היצורים המוצגים בסרט וענו עבור כל אחד מהם על השאלות הבאות, בחרו שלושה יצורים חיים

 .ביוטים-התייחסו למרכיבים הביוטיים ולמרכיבים הא. תארו את סביבת החיים של היצור בו בחרתם.  1

 . בסביבת החיים בה הוא חי, טוי צרכי החיים של היצור בו בחרתםהסבירו כיצד באים לידי בי.   2

 ? האם וכיצד מנסים לפתור בעיה זו? מהם הגורמים לה? מהי. בסרט מוצגת בעיה אקולוגית.   3

 

 (היצרנים במערכת האקולוגית - 2 פרק)מה למדנו בפרק זה   - 13עמוד  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XzYJ-N2JnZA
https://www.youtube.com/watch?v=XzYJ-N2JnZA

