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    הדובהדובהדובהדוב
לקצר במידת , שנות את רצף המשימותלניתן . ג-הועברו לתלמידי כיתה ב. מקבץ פעילויות בנושא דובים

 .)הזמנים המצויינים הם השערה בלבד( . והתנהלות השיעורלגילבהתאם , ןחלקבכולן או השתמש ב ל,הצורך

 

 . ים דרך תמונות של דובים בסרטים ובסיפורבעל החייםהצגת     ::::החייםהחייםהחייםהחיים----בעלבעלבעלבעלהצגת הצגת הצגת הצגת     ....1111

 להרחיב ניתן.  והם יצטרכו לזהות אותםדובים מתוך הסרטיםיוצגו תמונות של בפני הילדים ) ' דק10-15( ....אאאא

- דובי לא,לי-דובוני אכפת, פדינגטון, )מוגלי-ונגל'מספר הג (ּוובאל, פו הדוב .ולספר מעט על כל אחד מהדובים

 .קונג פו פנדה, זהבה ושלושת הדובים, לא

כל ילד בתורו יבחר תמונה מתוך . מהסרטים והסיפוריםדובים התמונות של ההשולחן יונחו  על ":":":":מי אנימי אנימי אנימי אני"""" ....בבבב

על מנת לגלות איזה מתמונת הדובים " לא"ו" כן"על הילדים האחרים לשאול שאלות . התמונות שעל השולחן

 .נבחרה

 למה בחר בה  כל ילד יבחר דמות כלשהי מתוך הדמויות המופיעות על השולחן ויספר::::אפשרות להרחבהאפשרות להרחבהאפשרות להרחבהאפשרות להרחבה ....גגגג

ה איתה כיצד הוא מזדה, ניתן להרחיב את הדיון סביב התכונות של אותה דמות. ומה הוא אוהב בדמות הדוב

  .ואילו תכונות הוא אוהב בה

 .תרגם משה יגר, ניצנים, אגדות מאפריקה: מתוך הספר, "מדוע אין לדוב זנב"    :::: סיפור סיפור סיפור סיפור....2222

-http://www.orianit.edu: ניתן למצוא את הסיפור בקישור

negev.gov.il/zipikrib/files/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D/%D7%9B%

D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%92/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%9B%

D7%AA%D7%94%20%D7%92-%20%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%94%203.doc 

ישלימו את , ידביקו במחברת,  עבור בעלי חיים"הותתעודת ז"הילדים יקבלו טופס ) ' דק10-15( ::::תעודת זהותתעודת זהותתעודת זהותתעודת זהות. . . . 3333

 .מאלו המופיעים כאן, ים עבור בעל החיים ניתן לבחור פרטים אחר.הפרטים וידביקו את תמונת בעל החיים

    : : : : עובדות ומידעעובדות ומידעעובדות ומידעעובדות ומידע. . . . 4444

על הילדים יהיה לנחש מה שמו של כל דוב .  ניתן להציג בפני הילדים תמונות של דובים שונים::::סוגי דוביםסוגי דוביםסוגי דוביםסוגי דובים. . . . אאאא

 .התאם לשמות שיונחו לפניהםב

 עובדות מתוך הרשימה או 10אפשר להקריא (נקריא לילדים עובדות על דובים ) ' דק20-30(  ::::חידון דוביםחידון דוביםחידון דוביםחידון דובים. . . . בבבב

נקריא את , בסיום החידון. "לא נכון" או "נכון"עבור כל עובדה  , משלהםהילדים יתבקשו לציין בדף). יותר

ם את הנקודות ונראה למי היו הכי בסיום נסכ.  כל תשובה נכונה עבורהילדים יסמנו לעצמם נקודה. התשובות

 .הרבה נקודות

    : : : : משחקמשחקמשחקמשחק ....5555

 .)ניתן למצוא בקישור(    רביעיות סוגי דוביםרביעיות סוגי דוביםרביעיות סוגי דוביםרביעיות סוגי דובים

––----קופסהקופסהקופסהקופסה    משחקמשחקמשחקמשחק  . אחי הדוב––

 

 Bare Necessitiesהדוב המזמר ממוגלי   ::::סרטוןסרטוןסרטוןסרטון. . . . 6666

https://www.youtube.com/watch?v=9ogQ0uge06o&feature=youtu.be 

חטיף דובנים או עוגיות של , ניתן לכבד את הילדים או לזכות אותם במהלך המשחקים בדובני גומי: : : : כיבודכיבודכיבודכיבוד. . . . 7777

 .זהבה ושלושת הדובים
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 ,CC BY-SA 4.0, ר על ידי מעלה היצירה נוצ-  Robert F. Toblerמאת תמונה 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42691587

        תעודת זהותתעודת זהותתעודת זהותתעודת זהות

        
     דוב::::בעל החייםבעל החייםבעל החייםבעל החיים

  טורפים::::סידרהסידרהסידרהסידרה

  דוביים::::משפחהמשפחהמשפחהמשפחה

  דוב::::סוגסוגסוגסוג

    .הרי האטלס, צפון ודרום אמריקה, אירופה , מזרח אסיה- רחבה::::תפוצהתפוצהתפוצהתפוצה
    

    

    
 



 

 

 

 

  עולם הטבע המופלא-מסיפוריו של חוקר חיות@@כל הזכויות שמורות

 
 

    חידון דוביםחידון דוביםחידון דוביםחידון דובים
    

    ).).).).העובדות נלקחו מתוך ויקפדיההעובדות נלקחו מתוך ויקפדיההעובדות נלקחו מתוך ויקפדיההעובדות נלקחו מתוך ויקפדיה ( ( ( (עובדות על דוביםעובדות על דוביםעובדות על דוביםעובדות על דובים    23232323
    ....מופיע התיקוןמופיע התיקוןמופיע התיקוןמופיע התיקון, , , ,  לצד עובדות שגויות לצד עובדות שגויות לצד עובדות שגויות לצד עובדות שגויות".".".".לא נכוןלא נכוןלא נכוןלא נכון""""או או או או " " " " נכוןנכוןנכוןנכון""""ציינו ציינו ציינו ציינו 

 

 . ]מסדרת הטורפים[ לא נכון -הדגים הדובים הם מסדרת  .1

 ].כלומר הם ניזונים גם מצמחים וגם מבשר, הם אוכלי כלדובים [. לא נכון-אוכלים רק בשר דובים  .2

נים הדוב המלאי צד טרמיטים ודובי המשקפיים ניזו, הדוב החום של אלסקה אוהב במיוחד דגי סלמון .3

 . נכון- בעיקר מצמחים

 ]זנב קצר לכל מיני הדובים[לא נכון -חוש ריח חד יותר מאשר של הכלב, ארוךלכל מיני הדובים יש זנב  .4

 5לדובים [ לא נכון -חפירה ותפיסה, טפרים בכל אחת מכף רגלם משמשות לתלישה 3לדובים  .5

 .]טפרים

 . נכון- וטחינה של מזון צמחי לחתיכות,  אינן מתאימות להריגת טרף אלא משמשות להגנה הדוביםשיני .6

 . נכון-מהירותם קטנה יחסית לטורפים אחרים .7

 .]נקבות הדובים גדולות מהזכרים[לא נכון  - מהזכריםקטנותנקבות הדובים  .8

 . נכון-  שנים25-40דובים חיים בין  .9

ם הדובים מסוגלים לטפס על עצים על מנת לתפוס את טרפם מלבד דובי הקוטב הזכרים שמשקל .10

 . נכון-מכביד עליהם בטיפוס

לרוב הדובים ביישנים וקל להפחידם אך הם  ומסוגלים , מסוכנים לאדםאינם  דובי הקוטב ודוב הגריזלי .11

 .]הם מסוכנים לאדם[ לא נכון –-לתקוף מי שיסכן את גוריהם

סמלה [ נכון  לא-מדרידו ברלין ריםצרפת ושל הע, אנגליה הדוב החום הוא סמלה הלאומי של .12

 ].ברלין ומדריד, הלאומי של פינלנד

חיה [ לא נכון -יניה'מערב וירגו ניו מקסיקו , סיןשל החיה הלאומית הוא דוב השחור האמריקניה .13

 .]ניה'ניו מקסיקו ומערב וירג, לאומית של לואזינה

 . נכון- מונטנהו קליפורניה הוא החיה הלאומית של דוב גריזלי .14

דוב [ לא נכון -שמקורו בגונגלים של הודוחום הדוב באלו מספר הגונגל הוא דוב מסוג שפתני  .15

 .]שפתני

 .מונה כי הן מספקות הגנה מאגית מרוחות רעותבשל א גם בעבר היה נהוג ציד של פנדות בסין .16

 . נכון- והעונשים עליו חמורים, נאסר הצידכשהפנדה החלה להידלל בטבע ונהייתה חשובה בסין 

, דבשבשבי הם אוכלים . השאר הם עשבים ולעיתים מכרסמים קטנים, דגיםהפנדה אוכלת בעיקר  .17

 .]וכלת בעיקר במבוקהפנדה א[ לא נכון -ירקות ופירות שונים, דגים, ביצים

 .] שעות12היא ישנה מעל [ לא נכון - שעות20הפנדה יכולה להירדם בכל מקום והיא ישנה מעל  .18

 . נכון- גריזלד הוא באנגלית גוון של אפור. שמו של הגריזלי בא מצבעה האפור של פרוותו .19

 ומספקת 'בז-אבל מרחוק היא נראית בצבע לבןאדומה חומה הדוב הלבן היא /פרוות דוב הקוטב .20

 .]פרוות דוב הקוטב היא חלולה שקופה[ לא נכון -עורם הוא בצבע שחור. הסוואה

דוב הקוטב מסוגל לחיות [ לא נכון - ונחשב לטורף עלרק ביבשהדוב הקוטב מסוגל לחיות  .21

 . ]ים וקרח, ביבשה

דובים דוב הקוטב ניזון בעיקר מכלבי ים ומלוויתנים וטרף של טורפים קטנים כמו שועלים זאבים ו .22

 . נכון- אחרים

 .]מתאימים לשחיה במים[ לא נכון -לריצהמבנה גופם וראשם של דוב הקוטב מתאימים  .23

יש שחושבים כי ההמסה הצפויה של הקרחונים בשל ההתחממות תביא לצמצום מספר דובי  .24

 . נכון- הקוטב
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 דובים מסרטים וסיפוריםדובים מסרטים וסיפוריםדובים מסרטים וסיפוריםדובים מסרטים וסיפורים

 

, זהבה ושלושת הדובים,  הדובפו .דובוני איכפת לי, )ונגל'גמספר ה(הדוב באלו , הדוב פדינגטון: מימין לשמאל

 .יוגי והדוב,  מאשה והדוב,קונג פו פנדה .לא-הדובון לא
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 סוגי דוביםסוגי דוביםסוגי דוביםסוגי דובים

 

   

 דוב שחור אמריקנידוב שחור אמריקנידוב שחור אמריקנידוב שחור אמריקני וטבוטבוטבוטבדוב קדוב קדוב קדוב ק דוב חוםדוב חוםדוב חוםדוב חום

    
  

  דוב שפתני  דוב מלאי  דוב שחור אסייתי

  

 

    דוב פנדה ענק  דוב משקפיים
  

 :.תמונות הדובים נלקחו מתוך ויקפדיה

 CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52913495,  נוצר על ידי מעלה היצירה- Rufus46מאת  -דוב חום

 ,Curimedia | P H O T O G R A P H Y - Polar BearUploaded by tm, CC BY 2.0מאת  -דוב קוטב 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28032518 

 CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10845241, על ידי מעלה היצירה נוצר - Ltshears מאת -דוב שחור אמריקני

 CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50003691,  נוצר על ידי מעלה היצירה- Dr. Raju Kasambeמאת  -דוב שחור אסייתי 

 ,Ryan E. Poplin - originally posted to Flickr as Sun Bear on the Move, CC BY-SA 2.0מאת  -דוב מלאי 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7622560 

 alexandergroshev, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55076041מאת דוב שפתני 

 Alex Erde - originally posted to Flickr as IMG_1988, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4808847מאת  -דוב המשפקיים 

 ,Sheba_Also 43,000 photos - https://www.flickr.com/photos/shebalso/8318047706/, CC BY-SA 2.0מאת  -דוב פנדה ענק 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73096387 

  


