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הגדרת צמחים – הגיגים והצעה לפתיחת הנושא
אירית שדה
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שינויים נעשים בדרך כלל כדי לשפר ,להקל ,לאתגר.
לצערי השינוי שנעשה בתכנית הלימודים בתחום הגדרת הצמחים ,עונה ,אולי ,על "להקל".
עד לפני שנתיים-שלוש הגדרתי צמחים בשיטה הישנה ונהניתי .השנה ,לראשונה נתקלתי בצורך
להגדיר על פי המתכונת החדשה )שהיא כבר לא כל כך חדשה( ואני כבר לא נהנית...
בהגדרה המלאה ,היה לתלמידים )ולי( עניין .הייתה מטרה – לאתר את המשפחה והסוג של צמח
לא מוכר .הייתה תחושה של "בלשות" .האתגר היה ממשי ולכן לרישום המורפולוגי ,גם אם עסק
בפרטים קשים לאבחון ,הייתה חשיבות רבה – מיקום השחלה למשל )עלית או תחתית( עשוי היה
להכריע את הצלחת ההגדרה כולה...
ואילו עכשיו ...מדוע תלמיד צריך להתמודד עם שאלה כזו? במה היא רלוונטית לתשובותיו על
השאלות העוסקות בהתאמות כלליות?
מדוע חשוב שתלמיד יבחין האם האבקנים מאוחים ?...אפילו מספר האבקנים לא תורם מידע
רלוונטי לשאלות עליהן הוא צריך לענות.
נראה לי שאם מוותרים על ההגדרה בעזרת מגדיר – אין צורך להתעמק בפרטי פרטים במבנה
המורפולוגי ...התעמקות זו הופכת את ההגדרה לעוד יותר "טרחנית" בעיני התלמידים ,בעוד
שבשיטה הקודמת הייתה סיבה להתעמקות בפרטים והיה גמול – איתור הסוג.
ההגדרה היא מיומנות חשובה ,ובשיטה הנהוגה כיום אין כבר "הגדרה" ...לעניות דעתי יש להחזיר
את השימוש במגדיר למטרות הגדרה! אבל ,אם לא – יש לשנות את הדף המורפולוגי ,כך שיתאים
יותר לסגנון השאלות שבהמשכו ,ולא ייהפך למשהו "טרחני" שעל התלמידים לעבור בגבורה...
בכל מקרה – הצעה לפתיחה...
קלפים  -משחק הרביעיות
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לעצלנים בינינו – ניתן לרכוש משחק רביעיות "צמחי ארצנו" .הקלפים כוללים עשר משפחות
)מורכבים ,מורכבים קוצים ,לועניתיים ,שפתניים ,שושניים ,סחלביים ,נוריתיים ,קטניות ,נרקיסיים
ואירוסיים ( ובכל משפחה ארבעה סוגים.
חילקתי את הכתה לקבוצות ) 5-3תלמידים בקבוצה( וכל קבוצה קבלה חפיסת קלפים )בשל
המחסור בחבילות – לכל קבוצה נתתי רק חמש משפחות ואחר כך החלפתי בין הקבוצות ,כדי
שכל תלמיד ייחשף לעשר המשפחות(.

התלמידים שיחקו על פי הכללים המקובלים ולאחר

שסיימו את המשחק )וכמובן הכריזו על המנצח (...היה עליהם לרשום לגבי כל משפחה – שני
מאפיינים בגינם שובצו הסוגים השונים לאותה משפחה.
לגבי הרשימה שהעלו היה על התלמידים לבחון ,איזה תכונות נראות להן "חשובות" יותר למיון
ואיזה פחות ולנסות ולהסביר את הממצאים.
.dipzp ,uiaeail ci hxe` (09 -86181820) dcy zixi` 1
 2בעמוד הבא קיימים כללי המשחק לטובת אלו שאינם מכירים את הכללים.
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תחילה התלבטתי אם להביא את המשחק לכתה ...תלמידי י"א כבר "ילדים גדולים"
וחששתי שיצחקו ולא יבצעו את הפעילות ברצינות.
המשחק עורר התלהבות רבה והתלמידים שחקו בהנאה .מאד הופתעתי שמחצית מהם לא הכירו
את המשחק ו/או לא הכירו את כללי המשחק ...אך לאחר הסבר קצר השתלטו על עקרונות
המשחק .בנוסף לגיוון וההנאה מעצם המשחק ,התלמידים הכירו עשר משפחות בשמותיהם
ובתכונות מאפיינות.
חשוב מאד להקשיב מה שואל השואל ומה עונים הנשאלים ,הדבר יסייע למאזין הנבון "לאסוף"
קלפים רצויים...
המשחק מומלץ בחום כפתיח לנושא.
לחרוצים בינינו – ניתן להכין קלפים "אישיים" מותאמים להגדרה ,ללימוד אברי הצמח ,מונחים
המאפיינים איברים וכדומה.
דוגמה לרביעיות "חדשות":
עלה פשוט :צורות עלה שונות; עלה מורכב – כנ"ל; שפת עלה/עלעל – סוגי שפות
תפרחת – סוגי תפרחות; מרכיבי הפרח – אבקנים ,צלקת ,עמוד עלי ,שחלה וכדומה...
אפשר להכין רביעיות של משפחות וסוגים כמו בחפיסה הקנויה אך להתמקד בצמחים אופייניים
יותר לסביבתכם.
את הכרטיסיות כדאי לניילן כדי לאפשר שימוש חוזר ומתמשך.

למי שלא מכיר את המשחק…
)*( "רביעיות" – משחק קלפים.
המטרה לאסוף "רביעיות" .הקלפים מסודרים בקבוצות של ארבעה .בקלפים הקנויים – על-פי
משפחות ,בכל משפחה ארבעה סוגים.
בכל קלף תמונה של צמח אחר .מעל תמונת הצמח רשום שם המשפחה .מתחת לתמונת הצמח
רשומים ארבעה הסוגים ששייכים למשפחה זו.
השם הראשון ברשימה הוא זה שמופיע בתמונה )בדרך כלל כתוב בגדול ובצבע בולט( ומתחתיו
השלושה האחרים.
מנצח במשחק – מי שצבר את מספר הרביעיות הגדול ביותר.
כל משתתף מקבל ארבעה קלפים ובתורו ,מנסה לאסוף "רביעיות".
שאר הקלפים מוחזקים בערימה במרכז ויילקחו ע"י המשתתפים בהתאם לכללים המפורטים מטה.
המשחק ראשון פונה לאחד המשתתפים )על פי בחירתו( ושואל אם יש לנשאל קלף ממשפחה
מסוימת )משפחה שיש לו עצמו( .אם אין – ייקח השואל קלף והתור יעבור למשתתף הבא.
אם יש – ישאל השואל לגבי סוג הצמח )כמובן שלא ישאל את שם הסוג שבידו .(...והיה הקלף בידי
הנשאל ,ייתן הנשאל את הקלף לשואל ...והשואל ימשיך לשאול )יכול לשאול כל אחד
מהמשתתפים(.
אם לא היה לנשאל הסוג המבוקש ,ייקח השואל קלף והתור יעבור למשתתף הבא וכך הלאה.
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להלן דוגמה של רביעייה "ביתית" בנושא "צורת העלה:

צורת העלה

צורת העלה

ביצי

סרגלי

סרגלי
חצי )דמוי חץ(
לבוב )מלובב(

ביצי
חצי )דמוי חץ(
לבוב )מלובב(

צורת העלה

לבוב )מלובב(
ביצי
סרגלי
חצי )דמוי חץ(

צורת העלה

חצי )דמוי חץ(
ביצי
סרגלי
לבוב )מלובב(

על הקלפים להיות זהים בגודלם וזהים בצדם האחורי על מנת שלא יוכלו לזהות קלף על פי צורתו
או צדו האחורי.
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