
 
 

 
 שליחות מיוחדת  

 מה עושים?  
מאפיינים שונים בסביבה הקרובה ויחדדו  שיחשפו   בחרו משימות שיש בהן שליחויות

 לזיהוי המרכיבים השונים של מרקם החיים בה:ם חושיהאת 
 סוגים שונים של עלים ירוקים  3מצאו  .1
 פרחים צהובים שונים  2מצאו  .2
 פרחים לבנים שונים  2מצאו  .3
 פרחים סגולים שונים  2מצאו  .4
 פרחים בצבעים שונים  3מצאו  .5
 דברים חומים סביבכם 3מצאו  .6
 עדויות להימצאות בעלי חיים באזור  3מצאו  .7
 ת להימצאות בני אדם באזור עדויו  3מצאו  .8

 * התאימו את המשימות לאזור בו אתם נמצאים 
 ה לשלוף משימ  ה/* תוכלו להכין מראש את המשימות על פתקים ולתת לכל ילד 

 
 תופסת פרחים )וצמחים(  

 מה עושים?  
  יתרלציין שם של פרח או צמח בסביבה ועל ה תופס/תהבדומה לתופסת צבעים, על 

 שלא ייתפסו.  כדי לזהות את הפרח ולעמוד לידו
 לא לפגוע בצמחים אלא רק להתקרב אליהם הקפידו *  
 

 איזה ייבוש  

 עיתוניםמה צריך?  

 מה עושים?  
על   תבואת הפרחים בין דפי עיתון וכ  הניחולייבש,  תרצופרחים וצמחים ש  3-4 אספו

ספר, ארגז או שולחן   -הניחו על העיתונים משקל כבד  .העיתון לצידם את שם הפרח
בשבוע הבא תוכלו לבדוק ולראות אם הפרחים כבר  לכמה ימים.  והשאירו הפוך

 ...ליצירותהתייבשו ולהשתמש בהם 
 אין לקטוף פרחים מוגנים! * הקפידו לקטוף פרחי בר בלבד! 

 לחלק מהפרחים )חרצית, למשל( עשוי לקחת כשבועיים להתייבש.* 

 
 סימון פרחים  

מה צריך? פרחים מיובשים, קרטוני קורנפלקס או בריסטולים, דבק נייר רחב  

 )מסקינטייפ( שקוף או טפט שקוף, מדבקות וכו'

 מה עושים?  
בציורים  גזרו מהקרטון דוגמאות סימניה, הניחו עליהן את הפרחים המיובשים ועטרו 

 או מדבקות. כסו הכל ברצועה אחת של נייר דבק שקוף או טפט.
  ולכתוב על כל קרטון או לחילופין להכין יחד מגדיר צמחים  * ניתן להכין סימנייה אישית לספר

 את שם הפרח 
 

 יחה אביביתפר

 פרחי האביב 
בתקופה זו חוברת  

פריחת סוף החורף  
לפריחת האביב. הארץ 
מלאה בכלניות, נוריות, 

תורמוסים ופרזיות  
שמסיימים את פריחתם, 
אך גם מתמלאת בשלל  
חרציות, סביונים, מקור  
החסידה, אדמומיות על 
שלל סוגיהן, חרדל ועוד  

ועוד שרק מתחילים  
בפריחתם. הביאו אתכם  
לפעילות מגדיר צמחים  

את היופי הזה  והכירו 
ותר  ימקרוב. אם נוח לכם 

ניתן למצוא גם באינטרנט  
שלל אתרים להגדרת 

 מחים.צ
אל תתפתו להשתמש  

שעדיין לא  בפרחים 

התייבשו לחלוטין, הם  

 ישחירו! 


