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  גליה כהן / שלוש סביבה, שתים, אחת
  

  
   :מטרה

  הכרת מושגי� הקשורי� לאיכות הסביבה

  

  :חומרי�

  , ב, א: קובית משחק גדולה מפוליגל אשר על פאותיה כתובות האותיות *

 3, 2, 1: קובית משחק גדולה מפוליגל אשר על פאותיה כתובי� המספרי� *

 )ראה שרטוט(זכר '  על כל משבצת סקו�� לוח משחק מרכזי  *

  מושג  �על כל משבצת  )בנספח( משבצות 9 �מחולקי� ל, ות משחק קבוצתיי� לוח4 *

  .זכר' מעל למושג מוצמד סקו� . המושגי� מופיעי� בלוחות כמה פעמי��) בדומה ללוחות בינגו(    

 מ לאפשר לכל הקבוצות לזכות  "ע) המושגי� מוגדרי� במספר וריאציות( כרטיסי הגדרה 32 *

 .נקבה' כרטיס מוצמד סקו�על גבי כל  .בכרטיס    

  

  :מהל� הפעילות

 שאר הכרטיסי�  .כרטיס על כל משבצת,  הגדרות כשה� הפוכי�9ג הלוח המרכזי 'מצמידי� ע .1

  .מונחי� לצד הלוח, נשארי� כקופה     

  .כל תת קבוצה מקבלת לוח מושגי�.  תת קבוצות4 �הקבוצה נחלקת ל .2

  .נציג הקבוצה הפותחת מטיל את שתי הקוביות .3

  .המספר והאות המופיעי� על הפאה העליונה של כל קוביה מורי� על המשבצת בלוח המרכז     

  הלוח  שעל 3'הופכי� את ההגדרה המופיעה בטור ב, 3והמספר ' א� התקבלה האות ב: לדוגמא     

   זוכה   � המדרי' קורא את ההגדרה והקבוצה שמוצאת ראשונה את המושג על הלוח שלה .המרכז     

  . כרטיסב     

  מופיעות וריאציות    , ג� ההגדרות, המושג  מופיע בכמה לוחות וכל הקוד� זוכה אבל אל דאגה(     

  )אנס לקבוצות האחרות'נוספות כדי לתת צ     

 מצמידי� כרטיס אחר מהקופה  ) י הדוגמא" עפ3'במשבצת ב(במקו� הכרטיס שהוסר מ) הלוח  .4

  )הפו'(    

 והמדרי' מקריא את ההגדרה  ,  בתורה מטילה את הקוביותהמשחק ממשי' כאשר כל קבוצה .5

  .בהתא�    

  . הקבוצה שכיסתה ראשונה את כל המשבצות בלוח שלה�מנצחת    
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  איכות הסביבה
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     ד� תשובות ד� תשובות ד� תשובות ד� תשובות----–––– סביבה  סביבה  סביבה  סביבה 1,2,31,2,31,2,31,2,3
 

   . חומר הדרוש להנעת מכוניות ומזה� את האוויר
 )דלק(. חומר בערה שגור� לזיהו� אוויר

 
   )ערפיח (.תופעה של זיהו� אוויר הנגרמת מערפל ופיח

 ...עש! וערפל נקרא
 

   )מיחזור (.תהלי" עיבוד או השבה של חומרי� לשימוש חוזר
 
 

   )אוזו! (.שכבת המג! המסננת את הקרינה האולטרה סגולית של השמש
 

 
 
 

   )בית גידול (.מקו� מחיה שבו גדלי� יצורי� שוני�

 י + ההיפ" מקט! +                             
  

   
 

 . שטח ציבורי המשמש לנופש או לשמירה על אתרי� היסטוריי�
 )ג! לאומי(
 
 

 )הכחדה(. היעלמות גמורה של בעל חיי� או צמח מהטבע

   
 
 
 

 )ירוק (.הצבע שמסמל את איכות הסביבה
 
   )פסולת (!לסל וחסל________ ה

 אשפה, זבל
 

 )שימוש חוזר (.ניצול של חומרי� משומשי�
   

 )חסכו! (ההיפ" מבזבוז

 רררר

+

        חלחלחלחל

 וווו= = = = יי יי יי יי 

 

 ___  ו   ו   ו   ו ___י __

 חחחח====    ממממ    

 שעשעשעשע
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   .צורי� שניזוני� מבעלי חיי�י
 

 )טורפי� (.נחש וצבוע, אריה, נמר: להמשות� 
 

 )אשפה (פסולת, זבל
 

  .כשקוני� משקה כלשהו משלמי� על הבקבוק או הפחית
    )חוק הפיקדו!(

  
 .ַחְ/ַמל ַמְכִ/יֵרי ְלָהְפָעַלת ְמַ/3ֵ/ .ָיָ/ר 1ְֶזֶר� ַחְ/ַמל ִליצ-ר ִמְתָק!

   )סוללה(
 

 )כלי� חד פעמיי� (.מוצרי� שמשתמשי� בה� פע� אחת וזורקי�
   

 
 
 

 )ריאה ירוקה (.מחיה ירוק בלב איזור עירונישטח צ
 
 
 

 )זיהו� אוויר (.מצב שבו נוספי� לאוויר חומרי� מזיקי�
 

   
 

   )דש! (.חומר שמשפר את צמיחת גידולי הקרקע

   
 )יערות הגש� (.היערות בה� חיי� כשני שליש מבעלי חיי� והצמחיה בכדור האר4

   
 
 
 

 )כדור האר4 (.כוכב הלכת עליו אנו חיי�

 
 
 
   .בלעדיו לא נוכל לחיות. סוד כימי שנמצא באווירי

  )חמצ! (Oגז שסימנו הוא 



 

חומר הדרוש 
להנעת מכוניות 
  . ומזה� את האוויר

חומר בערה 
. שגור� לזיהו� אוויר

תופעה של זיהו� 
אוויר הנגרמת 
  .מערפל ופיח

  ...עש! וערפל נקרא



 

תהלי" עיבוד או 
השבה של חומרי� 

  .לשימוש חוזר

  

שכבת המג! 
המסננת את 

הקרינה האולטרה 
  .סגולית של השמש

 רררר  

+ 

        חלחלחלחל



 

מקו� מחיה שבו 
  .גדלי� יצורי� שוני�

 

       
 ההיפ" מקט!+        

  י + 

שטח ציבורי   
המשמש לנופש או 

לשמירה על 
 . אתרי� היסטוריי�

  



 

היעלמות גמורה 
של בעל חיי� או 
 . צמח מהטבע

  

  

הצבע שמסמל 
את איכות 
  .הסביבה

  



 

לסל ________ ה
  !וחסל

  אשפה, זבל

ניצול של חומרי� 
  .משומשי�

  

 וווו= = = = י י י י יייי

 

 ___      ו  ו  ו  ו___י __



 

  ההיפ" מבזבוז

  

יצורי� שניזוני� 
  .מבעלי חיי�

, נמר: המשות� ל
  .נחש וצבוע, אריה

 חחחח= = = = מ מ מ מ 

 שעשעשעשע



 

  

 

  פסולת, זבל

כשקוני� משקה 
כלשהו משלמי� 
על הבקבוק או 

  .הפחית

 
 
  

��+

 הההה====ח ח ח ח 



 

 ַחְ/ַמל ִליצ-ר ִמְתָק!
 .ָיָ/ר 1ְֶזֶר�
 ְלָהְפָעַלת ְמַ/3ֵ/
  .ַחְ/ַמל ַמְכִ/יֵרי

  

מוצרי� 
שמשתמשי� בה� 
  .פע� אחת וזורקי�

  



 

  

שטח צמחיה ירוק 
  . איזור עירוניבלב

מצב שבו נוספי� 
לאוויר חומרי� 

  .מזיקי�

  



 

חומר שמשפר את 
צמיחת גידולי 

  .הקרקע

 

היערות בה� חיי�   
כשני שליש מבעלי 

חיי� והצמחיה 
 .בכדור האר4



 

  

כוכב הלכת עליו 
 .אנו חיי�

יסוד כימי שנמצא 
בלעדיו לא . באוויר

  .נוכל לחיות
  Oגז שסימנו הוא 



 

  


