
 

 בת ים  ממועדוניות: 

 יום שיא מתחת למים -שם הפעילות

 

ביום הזה נעסוק במגוון חיות המים, נלמד עם הילדים על כל מיני תופעות היחודיות לים וניצור עם הילדים  מטרת הפעילות:

 מיני ים יחד שיאפשר להם לראות את מה שהם למדו.

 ד'.-כיתות א' אוכלוסיית יעד:

 שלוש )תלוי במשחקים(.\כשעתייםמשך זמן הפעילות: 

 חדר. מיקום: 

חומרי יצירה )בריסטול, הדפסת התמונות המצורפות של החיות המיוחדות. ציור או מפה מודפסת של האוקיינוסים, עזרים: 

 , מדבקות וכ'ו(.צבעים

 מהלך הפעילות:

 פתיחה:

ים איפה אנחנו ממוקמים וליד איזה דללצייר או להדפיס מפה ולהראות לי האוקיינוסים השונים בעולם. ניתןנפתח בהסבר על 

 אוקיינוס. 

יינוס האוק האוקיינוס השקט הוא האוקיינוס הגדול ביותר על פני כדור הארץ.מכן נסביר לילדים על האוקיינוסים: לאחר 

ישראל הקרח הצפוני. אוקיינוס הוא הכי קטן אז האוקיינוס הדרומי. ההודי, האטלנטי הוא השני בגודלו.  אח"כ האוקיינוס 

 נמצאת ליד האוקיינוס האטלנטי )שמתחבר לים התיכון(.

נשאל את הילדים אילו חיות מים הם מכירים. נרשום את החיה האהובה על כל ילד ואז נכיר להם כמה חיות חדשות יוצאות 

 מה:לדוגדופן שהרבה מהם לא יכירו. 

  –פינקסיה ראויה 

 

 

  - מרס אורטוקנה

 

 

 

 

 



 

 

 –תמנון ביולומיני )זוהר( 

 

 

  - ג'ימנוזומטה

 

 

 

  - תינוק הלובסטר

 

 

 

 

יכולות לחיות רק במים ומדוע חלקם רק ביבשה  נסביר לילדים השונים בים מאשר ביבשה. נסביר מדוע חיות מסויימות

 חיים(. -ונסביר שיש גם חיות המסוגלות להתקיים גם בים וגם ביבשה )דוגמת משפחת הדו

 גוף הפעילות:

ניצור יחד עם הילדים משטח גדול שיהווה חלק מתחתית האוקיינוס. אפשר גם לייצר את היבשה שמעל האוקיינוס )אם 

ם לייצר את האזור הארקטי ולהכין גם פינגווינים וכלבי ים...(. ניתן גם לצבוע את החלק העליון של האוקיינוס לדוגמה רוצי

)אגב, החלק הכי עמוק באוקיינוס בעולם נמצא  השמש החודרת משתנה לפי עומק המיםבצבע יותר בהיר ולהסביר שכמות 

 ים(. לפני ה אלף מטרים מתחת 11בחלקו לבאוקיינוס השקט, ועומקו מגיע 

וניצור מין ת.ז  מדוע בחר אותה -הילד לגבי החיה שבחר סבר יחד עםלאחר מכן נדפיס לכל ילד את החיה שבחר. ניצור גם ה

 לחיה )בו נסביר מה גילה, מה היא אוכלת, באיזה אוקיינוס אופייני לה לחיות וכו...(. 

ניתן לשחק ניתן לשחק ים יבשה עם חיות מים, יבשה וחיות של גם וגם.  -לאחר מכן ניתן לשלב מספר משחקים בנושא

תופסת מים, בו התופס הוא חיה טורפת בים וכל ילד הוא חיה אחרת שיכולה להתחבא בצורות האופייניות לחיה )לדוגמה 

ים בו כל ילד צריך לזוז כמו החיה שבחר )לדוגמה ניתן לשחק משחקי מרוצצדפות, או תמנון שידועות ביכולתם בהסוואה(. 

 מרוץ בין ילד שמשחק דולפין וילד שמשחק צפרדע(.

 

 



 

 פעילות: הסיכום 

 עולם שלם המתקיים מתחת למים. מקווים שנהנתם!החיות וההיום למדנו על 

 

  

 


