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    ????ייייננננאאאא    ןןןןייייננננתתתת    ההההזזזזייייאאאא

    
 הנהמומשחק מקסים . במידת הצורך ניתנה עזרה בקריאת הכרטיסים. ג-המשחק הועבר לקבוצת תלמידי ב

 .מאפשר להכיר מאפיינים שונים של תנינים שונים

 

    ::::המשחק מכילהמשחק מכילהמשחק מכילהמשחק מכיל

  סוגי תנינים5 - לוחות משחק ל5 .1

  סוגי תנינים5 - כרטיסי מידע ל5 .2

  קלפים עובדות25 .3

צורפות דיסקיות אך ניתן לעשות שימוש בדיסקיות כלשהן על מנת לסמן את הכוכבים המצויים לא מ .4

 בלוחות

 

    ::::קקקקחחחחששששממממ    תתתתוווואאאאררררווווהההה

תן לחלק יותר מלוח אחד לכל  ני, משתתפים5 -במידה ויש פחות מ. כל משתתף מקבל לוח משחק .1

 .לשחק בזוגותאו  משתמש

 כמספר הכוכבים ודסקיותטיס המידע שמתאים לתנין המצוי על הלוח שלו כל משתתף מקבל את כר .2

 .על הלוח

 .כשפניהם כלפי מטהקלפי העובדות  את מפזרים אל השולחן .3

המצוי על (במידה והמידע שייך לתנין שלו .  קלף מידע וקורא אותו בקול רםמרים, בתורוכל משתתף  .4

  . על הלוח ושומר את הכרטיס אצלוהוא מניח דיסקית). הלוח

 ברעיון המרכזי של שימקדו את הילדים או מילות מפתח םביטוייבקלפי העובדות ובכרטיסי המידע 

 . בכרטיס מידע שברשותםשובותלאתר את העובדות הח ויסייעו להם המופיע בכרטיס העובדה

ים האחרים על השחקנ. הוא מחזיר את הקלף הפוך על השולחן, במידה והקלף לא שייך למשתתף .5

בתורם . לזהות אם היא שייכת להם ולזכור את מיקומה על השולחן, להקשיב לעובדה שנקראה

 .שהורם בתור הקודםיתאפשר להם להרים את הקלף 

 . הכוכבים שבלוח שלו5יח דיסקיות על כל המנצח הוא השחק שסיים להנ .1
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  מסיפוריו של חוקר חיות@

 

  מסיפוריו של חוקר חיות@

 

    תנין אמריקניתנין אמריקניתנין אמריקניתנין אמריקני
  
  .באמריקההנפוץ ביותר . 1

ניקוז , מים מתוקים ומלוחים אגמי ,ביצות ב חי.2

   . וביםתנהרו של

  .אליגטור האמריקנימאשר היותר  ,רגיש לקור. 3

שבבטנו מתקתק בתור התנין  " פיטר פן" מככב בספר. 4
  .השעון של קפטן הוק

מסוגל לטרוף כל בעל  אך הוא מרבית מזונו הוא דגים. 5

  .חיים המצוי על קצה המים

    תנין האורניקותנין האורניקותנין האורניקותנין האורניקו
  
נהר במיוחד ב .אמריקה הדרומיתב מתוקים מצוי במים. 1
 .אורינוקוה

  .יחסית חוטמו הארוך מזוהה על ידי .2

  . עם פסים חומים כהיםעור צהבהביש לו . 3

ממושך בשל  ציד כתוצאה מבסכנת הכחדה חמורהמצוי . 4
  .עורו

א מוגן גם כיום הו .70-שנות ה בהפך לחיה מוגנת. 5
 .בקולומביהבוונצואלה ו

  מסיפוריו של חוקר חיות@

  

  מסיפוריו של חוקר חיות@

  
    ונסטוןונסטוןונסטוןונסטון''''תנין גתנין גתנין גתנין ג

  
  .מים מתוקיםתנין . 1

  . באקלים טרופי אוסטרליה רק בחלק הצפוני שלמצוי . 2

, עכבישים,  כמו חרקיםגליים רפרוקיעיקר מזונו הם  .3
מכיוון שמדובר , סרטנים וגם עופות ויונקים קטנים

  .בתנין קטן

ונסטון 'תניני גתניני ים גדולים יטרפו  נדירות לעיתים. 4
  .חלשים או איטיים

, )כמו תנין הים (אינו מסוגל לחיות באוקיינוס הפתוח. 5
   .אך יכול לשחות במים מתוקים ומלוחים

 תנין הביצות
  

   .באיראן ופקיסטןהיחיד המצוי . 1

  ). מפלצת מים–מגר  (ותנין מגר  פרסי,יתנין הוד קרוי גם. 2

י מצו - מים מתוקים תנין של בעיקר. מים רדודיםמעדיף . 3
  . נהרות וביצות, באגמים

 לרדוף אחרי טרפו מסוגל. לחיים על היבשהמותאם גם . 4
על האדמה למרחקים קצרים וגם לנדוד על האדמה 

עונה בחופר מחילות כמקומות מסתור . מרחקים ארוכיםל
  .היבשה

תנין נחשב פחות קטלני מ, אף על פי שהוא מסוכן. 5
  .תנין היםומ היאור
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 :. נלקחו מתוך ויקפדיההתניניםתמונות 

 CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5385852,  נוצר על ידי מעלה היצירה- Tomás Castelazoמאת  -תנין אמריקני

 CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=460571 - תנין האורניקו

 CC BY-SA 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94175 -ונסטון'תנין ג

 , Obtained from Molly Ebersold of the St. Augustine Alligator Farm - http://www.fhwa.dot.gov/byways/photos/53733מאת  - תנין הים

 ,Steve Garvie from Dunfermline, Fife, Scotland - Marsh Mugger, CC BY-SA 2.0מאת  - תנין הים

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11460975 

 CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10613474, נוצר על ידי מעלה היצירה - Midoriמאת  האלי/תנין גינאה החדשה

  

  מסיפוריו של חוקר חיות@

  

  מסיפוריו של חוקר חיות@

   

    תנין היםתנין היםתנין היםתנין הים
  . שחיים כיוםהגדולים ביותר זוחליםאחד ה. 1

ידוע באופיו התוקפני .  כיוםמין התנין המסוכן ביותר. 2
יגרש באלימות ). תנינים בני מינוגם כלפי  (והאלים

  .ח שיפלוש לשטח שלו"והפחדה כל בע

לו יש . מים מלוחים במקוויבים הפתוח ו מסוגל לחיות. 3
   ועוזרות לו לשמור על איזוןמלחים המפרישות בלוטות

, ביצות ,נהרות בשפכיבעיקר  נפוץ אך .במים מלוחים
   . מפרצי מים מלוחים ובחופים,לגונות

 בצעירותו הוא צהוב חיוור עם . משתנה עם גילו צבעו. 4
 ובבגרותו צבעו משתנה ופסים שחורים ונקודות על גופ

  .זית ומעט אפור-לירוק

מופיע  אחרים ו וסרטיםבסרט קרוקודייל דנדימככב . 5
  .של ארצות בולי דואר על מספר

 תנין גינאה החדשה
  
  .נקרא גם תנין האלי על שם המדען שחקר אותם. 1

  .מין של תנין החי רק בגינאה החדשה. 2
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  .באמריקהפוץ ביותר הנ

 

מים מתוקים  אגמי ,ביצותבחי 
 . וביםנהרות ניקוז של, ומלוחים

אליגטור מאשר היותר , רגיש לקור
 .האמריקני

בתור  " פיטר פן "מככב בספר
שבבטנו מתקתק השעון של התנין 

 .קפטן הוק

אך הוא , דגיםמרבית מזונו הוא 
מסוגל לטרוף כל בעל חיים המצוי 

 .על קצה המים

   עם עור צהבהביש לו 
  .פסים חומים כהים

 

באמריקה  מתוקים מצוי במים
 .אורינוקובנהר הבמיוחד  .הדרומית

  

  ל ידי מזוהה ע
   . יחסיתחוטמו הארוך

 בסכנת הכחדה חמורהמצוי 
  .ממושך בשל עורו צידכתוצאה מ

 .70-שנות ה בהפך לחיה מוגנת
כיום הוא מוגן גם בוונצואלה 

  .בקולומביהו

 הגדולים ביותר זוחליםהאחד 
  .שחיים כיום

.  כיוםהתנין המסוכן ביותר מין
גם  (ידוע באופיו התוקפני והאלים

יגרש ). כלפי תנינים בני מינו
ח "באלימות והפחדה כל בע
  .שיפלוש לשטח שלו

בים הפתוח  מסוגל לחיות
יש לו . מים מלוחים במקוויו

 ועוזרות לו חיםמל המפרישות בלוטות
  לשמור על איזון

בעיקר  נפוץ אך. במים מלוחים
מפרצי , לגונות, ביצות ,נהרות בשפכי

  .מים מלוחים ובחופים

 קרוקודייל דנדימככב בסרט 
מופיע על וסרטים אחרים ו

  .של ארצות בולי דואר מספר

 בצעירותו . משתנה עם גילו צבעו
הוא צהוב חיוור עם פסים שחורים 

 ובבגרותו צבעו ונקודות על גופו
  .זית ומעט אפור-משתנה לירוק

  

  .מים מתוקיםתנין 
רק בחלק הצפוני מצוי 

  .באקלים טרופי אוסטרליה של

 כמו  רגלייםפרוקיעיקר מזונו הם 
סרטנים וגם , בישיםעכ, חרקים

מכיוון , עופות ויונקים קטנים
  .שמדובר בתנין קטן
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תניני ים גדולים  נדירות לעיתים

ונסטון חלשים או 'יטרפו תניני ג
  .איטיים

  
אינו מסוגל לחיות באוקיינוס 

אך יכול , )כמו תנין הים (הפתוח
  .לשחות במים מתוקים ומלוחים

  

ותנין  תנין פרסי ,תנין הודי גםקרוי   .באיראן ופקיסטןהיחיד המצוי 
  .) מפלצת מים–מגר  (מגר

פחות נחשב , אף על פי שהוא מסוכן
  .תנין היםומ תנין היאורקטלני מ

תנין  בעיקר. מים רדודיםמעדיף 
, באגמיםמצוי  - מים מתוקים של

  .ביצותנהרות ו

  

. לחיים על היבשהמותאם גם 
 לרדוף אחרי טרפו על מסוגל

האדמה למרחקים קצרים וגם 
מרחקים לנדוד על האדמה ל

חופר מחילות כמקומות . ארוכים
  .עונה היבשהבמסתור 
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 אמריקניאמריקניאמריקניאמריקניתנין תנין תנין תנין 

1 2 3 4 5 

 מסיפוריו של חוקר חיות@
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 האורינקוהאורינקוהאורינקוהאורינקותנין תנין תנין תנין 

1 2 3 4 5 

 מסיפוריו של חוקר חיות@

 היםהיםהיםהיםתנין תנין תנין תנין 

1 2 3 4 5 

 מסיפוריו של חוקר חיות@
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 תנין הביצותתנין הביצותתנין הביצותתנין הביצות  

1 2 3 4 5 

 מסיפוריו של חוקר חיות@

 ונסטוןונסטוןונסטוןונסטון''''גגגגתנין תנין תנין תנין 

1 2 3 4 5 

 מסיפוריו של חוקר חיות@


