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". על הדרורים"קורא את הסיפור  חיים בלפר
לצפייה בסרטון ולהאזנה לסיפור הקליקו פעמיים 

  על סמל הסרטון

 

 

 בדברים שניתן ללמוד מתוך הסתכלות על להקת דרורים עוסק " על הדרורים" הסיפור. 

 

 :נושאים אליהם ניתן לקשר את הסיפור

 (שרית עזרא). ציפורים ועל תצפית בכללאפשר לדבר על תצפית , מתאים לסתיו

 . החיים נתקלים בקשיים שונים-בעלי, בכל עונה הטבע משתנה - מתאים לעונות השנה 
 (ר אורנה דובדבני"ד) 

  ? מה האחריות שפעולה זו מטילה עלינו, חיים לחצר הגן-אם אנחנו מזמינים בעלי: אחריות 
 (ר אורנה דובדבני"ד). מחייב תכנון וחשיבה מראש 

 : כמו, שאלות מוסריות 

 כשאנו יודעים, ה ממתקים הציפורים מעדיפות לאכולהאם מותר לנו לבדוק איז 
 ? גם לציפוריםשממתקים לא בריאים 

 כדי להכיר אותה , גןה תוךלהכניס אותה וד ציפור שהגיעה לחצר הגן והאם מותר לנו ללכ
 (ר אורנה דובדבני"ד)? יותר מקרוב

 (ר אורנה דובדבני"ד).  חצרבלתכנן ולבנות מתקני מים לציפורים : לקשר לסדנת המייקרים בגן 

 

 

 נושאים לשיחה

  בכלל ציפורים ועל תצפיתאפשר לדבר על תצפית , מתאים לסתיו:  

  תצפית עורכיםלמה ? 

 תצפית עד שניתן ללמוד דברים על הציפורים לערוךצריך  ,לדעתם ,כמה זמן?  

 (שרית עזרא) ?אותה ציפור כל פעם אתאיך אפשר לדעת אם ז 

 

  

https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/4129192/normal_6030fa1023ed7.pdf
https://www.korczak-israel.com/סרטוני-הסיפורים/על-הדרורים


 

 שאלות לדיון

 : רקע
אשר מוצאות מזון בשפע בכוחות , צפורים הן חיות בר. יש חילוקי דעות לגבי האכלת ציפוריםהיום 
מזון . הן בוחרות את המזון המתאים להן. בסביבות מגורי אדם, הטבעית שלהןבסביבה  -עצמן

ולעיתים גורם , לעיתים משמין אותן ומקשה עליהן לעוף, שאנו מספקים להן לא תמיד מתאים להן
 . ובכך מזיק להן, להן לאכול הרבה ולנוע מעט

מקום לדיון עם הילדים  יש .בה הציפורים צמאות ומחפשות מים, אנו חיים במדינה חמה, מצד שני
. מה מוסרי ולא מוסרי, מה מותר ואסור, מה נכון ולא נכון לעשות, על משיכת בעלי חיים לחצר הגן

כמו  - אולי מעמיד אותם בסכנה? אולי אנחנו מציעים להם משהו שיכול להזיק להם -בהקשר זה
 ? איום החתולים בסיפור

? האם זה בריא להן -סרטון דרורים אוכלים שאריות אוכל משולחן
L5uYpg5Jc-https://www.youtube.com/watch?v=n 

 

 :לדיוןשאלות 

  לכך שקשה להן למצוא מזון , התייחסו לשלג בחורף)? מדוע האיש בסיפור מאכיל את הדרורים
 (. בעצמן

   האם תמיד טוב להאכיל ציפורים ? 

    אוכל לציפורים בישראל אין מספיקהאם ?  

   (אורנה דובדבניר "ד)  (מים)? משהו אחר בישראלחסר לציפורים  האם 

 

 פעילויות

  יש לשקול עם הילדים היכן להציב . בחצר ולערוך תצפיותלהציב , מים לציפוריםלהכין מתקן

איפה הן תהיינה מוגנות מפני ? מאיזה כיוון הציפורים רואות את המיםלחשוב , את המתקן

, דריכה לציפורים באמצע המתקן וכל רעיון שיעלה-להוסיף אבני, אפשר להזיז ולשנות? חתולים

 (ר אורנה דובדבני"ד,  שרית עזרא). בעקבות התצפיות

  וציפורים שנצפו מהחצר בקרבת , מגדיר ציפורים של הציפורים המבקרות בחצר שלנולהכין

 (ר אורנה דובדבני"ד) . גם באמצעות משקפות, מקום

 

 זאת ועוד

 description-page/486/species-https://www.birds.org.il/he/species: מידע על הדרורל

 https://www.youtube.com/watch?v=LlOMCgoqvDM: ציוצי דרורים

 https://www.birds.org.il/he/articles/type/savethebirds: למידע נוסף על ציפורים

 https://www.yardbirds.org.il/inner/45: למידע על תיבות קינון

 

 .ר אורנה דובדבני"ד, תודה לשרית עזרא

 . רעיונות נוספים יתקבלו בברכה

https://www.youtube.com/watch?v=n-L5uYpg5Jc
https://www.birds.org.il/he/species-page/486/species-description
https://www.youtube.com/watch?v=LlOMCgoqvDM
https://www.birds.org.il/he/articles/type/savethebirds
https://www.yardbirds.org.il/inner/45

