
 דף עזר למורה  –נספח 

 ג'ירף  

 הג'ירף הוא החיה הגבוהה ביותר שחיה על היבשה.  •

 לג'ירף יש רק זוג אצבעות בכל רגל. •

 לכל אימא ג'ירף נולד גור ג'ירף אחד.  •

 הג'ירף קוטף עלים מהעצים עם הלשון הארוכה שלו.  •

מהלב של רוב היונקים, בגלל שהוא   2פי  –הלב של הג'ירף הוא לב מאוד מאוד חזק  •

 וחצי מטר!  5ת כל הדרך מהראש שלו עד הרגליים, שזה כמעט צריך להזרים דם א 

 עכבר 

 העכבר הוא חיה שפעילה בעיקר בלילה  •

 עכברים אוכלים הכל, אפילו חלזונות.  •

כשעכברה פוגשת עכבר, שהיא רוצה להיות חברה שלו, היא קופצת ורוקדת ומנענעת   •

 את האוזניים. 

הוא לבנות בית לה ולגורים. היא מכינה  במשפחת העכברים התפקיד של אימא עכברה   •

 קן מיוחד ומרפדת בחומרים עבים ורכים, כדי שיהיה להם חם ונעים.  

כשהעכברים הגורים גדלים, בהתחלה הם יוצאים מהקן לטיול בהשגחת אימא עכברה.   •

הגורים העכברים הם  אחר כך הם יוצאים יחד עם האחים שלהם והם גם משחקים ביחד. 

 . זה לזה בים מאוד אחים טו

 שועל  

 שועלים חיים במחילות חפורות באדמה.   •

לפני ההמלטה אימא שועלה משתמשת בפרווה שהיא מורטת מהגוף שלה כדי לרפד את   •

 המחילה. 

גם אימא שועלה וגם אבא שועל, שניהם אחראים להביא למאורה אוכל שהם צדים בפה   •

 שלהם.

על יביא אוכל וידחוף אותו עם האף  אם אימא שועלה עסוקה בטיפול בגורים, אבא שו  •

 לפתח המאורה.  

אבא שועל אוהב לשחק עם הגורים השועלים. לפני כל משחק, הוא תמיד מבקש רשות   •

 מאימא שועלה.  

 ברווז 

 ברווזים אוהבים להיות כל היום במים. מים מתוקים של אגם וגם מים מלוחים של ים.  •

הם עושים זאת על הארץ או על  -קננים הם מרבים לצלול וגם להשתכשך. רק כשהם מ •

 העצים. 

הברווזים הם עופות נודדים. הם עוזבים מקומות קרים למקומות חמים יותר וחוזרים   •

 אליהם בקיץ. 

במשפחת הברווזים, אבא ברווז נושא את האפרוחים על גבו בחלק מהזמן, כדי שלא   •

 וזה.  יתעייפו בטיולים ארוכים, והוא מתחלף בתפקיד עם אימא ברו

 

 



  פיל

 לפיל יש חדק, שאיתו הוא נושם, מריח, אוחז ומרים חפצים, שותה וגם רוחץ את גופו. •

בגלל שפילים כל כך אוהבים מים, לפעמים הם צוללים מתחת למים ואז משתמשים   •

בחדק כדי לנשום מתחת למים. ממש כמו שנורקל. במקרים של סכנה הפיל יכול גם  

 להרביץ עם החדק שלו. 

 טון.   5הוא היונק הגדול ביותר על היבשה. פיל ממוצע שוקל יותר מ הפיל •

פילים הם חיות חכמות במיוחד. הם יכולים לפתור בעיות, והם גם חברים טובים מאוד   •

 אחד לשני. 

 הפילים גדלים וחיים בעדר, ככה הם עוזרים אחד לשני בדרך ואף אחד לא נשאר לבד.   •

בתוך העדר מי שאחראי לטפל ולשמור על הגור הפיל הוא לא רק אימא שלו, אלא כל  •

 הפילות הדודות גם.  

 תרנגולת  

את   תרנגולת שחיה בטבע, ולא בשבי, יכולה לקפץ לגובה ולשבת על העצים. לפני שבייתו •

 התרנגולות כדי לגדל אותם במשקים תרנגולות יכלו גם ממש לעוף. 

 אפשר ללמד תרנגולות כל מיני טריקים. למשל, לחפש חפץ שמניחים במרחב.  •

 תרנגולות יכולות להרגיש אם האפרוחים שלהן במצוקה, ואז הן הופכות מודאגות מאוד.  •

ם את האפרוחים מתחת לנוצות  התפקיד של אימא תרנגולת הוא לדגור על הביצים ולחמ •

 שלה. 

לשמור על אימא תרנגולת בזמן שהיא דוגרת על הביצים, כדי    –התפקיד של אבא תרנגול  •

 שהיא לא תצטרך לדאוג אם בא טורף או מישהו להפריע לה.

 דג  

 יש הרבה מאוד סוגים של דגים. הדג הכי גדול שאנחנו מכירים הוא הכריש.  •

ב מאוד של שפות. הם יכולים להפיק הרבה יותר קולות מרוב  דגים מפטפטים במגוון רח  •

 החיות שעל היבשה. 

יש סוגי דגים שיכולים להחליף צבעים. הם משנים את צבע גופם כשחשים בסכנה קרבה, כדי   •

 שלא יראו אותם. 

ראייה, שמיעה, ריח וטעם וגם בעזרת הגוף הם   -לדגים יש את כל החושים, בדיוק כמו לנו  •

 התנועה של המים, וככה יודעים איך להתקדם יחד בלהקה. חשים את  

במשפחה של הדגים האמנונים, אימא אמנון מגינה על כל הדגיגונים עוד כשהם בביצים.  •

 ושומרת אותם בתוך הפה, לשם הם חוזרים בעת סכנה.  


