לוטו יחסי גומלין
נכתב על ידי :נטשה סגל וד"ר קרין הלוי -טוביאס
גרפיקה :זיו אריאלי ואבי טל ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע

המשחק "לוטו יחסי גומלין" מיועד לחשיפה ראשונית של התלמידים לנושא של יחסי גומלין או לתרגול
הנושא ,בדרך של משחק קבוצתי .המשחק חושף את התלמידים להגדרות של סוגי יחסי הגומלין
השונים ולמספר דוגמאות מכל סוג.

הנחיות למורה
 .1הכנת המשחק:
במשחק  30קלפים .יש להדפיס מספר סטים של קלפים ,כך שיהיה סט קלפים לכל  4-5תלמידים.
מומלץ להדפיס בהדפסה צבעונית ,על בריסטול לבן ולעשות לימינציה.
קלפי משחק להדפסה באיכות טובה
לוח משחק מעוצב ללוטו יחסי גומלין
לכל קבוצה יש להכין גם את לוח המשחק על בריסטול גדול על פי התבנית הבאה ,כך שבכל מלבן
יכנס קלף משחק (אפשר גם להכין רק את הכותרות השונות כקלפים גדולים ולהניח על השולחן).
תבנית של לוח המשחק:

טריפה

סימביוזה:
חיי שיתוף של אורגניזמים שיש ביניהם קשר
הדוק במשך זמן רב.

תחרות

טפילות

הדדיות

קומנסליזם

הגדרה של יחסי הגומלין
תיאור סמלי של יחסי
הגומלין
דוגמה 1
דוגמה 2
דוגמה 3
דוגמה 4
 .2מהלך המשחק:
הקלפים מונחים בערימה במרכז השולחן ,כל תלמיד לוקח קלף בתורו ,קורא בקול לקבוצה מה כתוב
בקלף ומשבץ אותו במקום המתאים בטבלה שעל לוח המשחק .תלמיד שלא בטוח במיקום שיש
להניח את הקלף ,לוקח קלף נוסף ושומר אצלו את הקלף לסוף המשחק .לאחר שהסתיימו הקלפים
1

שבערמה מתייעצים כל תלמידי הקבוצה איפה יש להניח את הקלפים שלא היו בטוחים לגבי המיקום
שלהם.
 .3סיכום הפעילות :בסיום המשחק מומלץ שכל תלמיד יסכם לעצמו את הטבלה שבלוח המשחק.
אפשר להדפיס לתלמידים את הטבלה (דף לתלמיד מצורף בסוף ) .רצוי שהתלמידים יעתיקו את
ההגדרות והתיאור הסמלי של יחסי הגומלין ,ויסכמו לעצמם בכמה מילים כל אחת מהדוגמאות.
 .4תשובון למורה:

סימביוזה:
חיי שיתוף של אורגניזמים שיש ביניהם קשר
הדוק במשך זמן רב.

טריפה

תחרות

הגדרה של
יחסי הגומלין

יחסי גומלין
שבהם אורגניזם
אחד ניזון
מאורגניזם אחר .
הטורף מפיק
תועלת
והנטרף ניזוק.

יחסים גומלין המתקימים
בין אורגניזמים
הזקוקים לאותו משאב
אשר כמותו מוגבלת,
לדוגמה :מזון ,מים ,בית
גידול ,חמצן ,אור.
יחסים אלו יכולים להיות
תוך מיניים או בין
מיניים וכל האורגניזמים
המעורבים ניזוקים.

תיאור סמלי
של יחסי
הגומלין

- +

טפילות

הדדיות

קומנסליזם

יחסי גומלין
שבהם הטפיל
שחי על או בתוך
הפונדקאי מפיק
תועלת ואילו
הפונדקאי
ניזוק.

יחסי גומלין
שבהם שני
הצדדים
מסייעים זה
לזה וכך שניהם
מפיקים תועלת.

יחסי גומלין בהם
אורגניזם אחד מפיק
תועלת והאחר אינו
ניזוק וגם אינו מפיק
תועלת.
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דוגמה 1

ברדלס טורף
צבי.

תחרות בין איילים על
נקבות

קרציה על
בע"ח.

שושנת הים ודג
השושנון.

בלוטי ים על שריון
של צב ים.

דוגמה 2

דגי נסיכת
הנילוס טרפו
דגים מקומיים.

תחרות בין חרדונים
על טריטוריה.

טפיל המלריה
ובני האדם.

דבורת הדבש
מאביקה
פרחים.

סחלב הגדל
כאפיפיט על עץ.

דוגמה 3

תנשמת טורפת
מכרסמים.

גרביל החוף וגרביל
החולות מתחרים על
בית הגידול ומזון.

כנימה קמחית
על צמח.

חזזית,
אורגניזם
שמורכב
מפטריה ואצה.

גפן הבר מטפס על
עץ אורן

דוגמה 4

כדנית ,צמח
טורף הלוכד
חרקים.

תחרות תוך מינית בין
עצי האורן על
משאבים.

יחנוק המדבר
טפיל של צמחי
מדבר.

דג הנקאי
והמורנה.

זרעים מופצים על
רעמה של סוס.

בהצלחה!
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קלפי המשחק
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דף לתלמיד – סיכום "לוטו יחסי גומלין"
לאחר מילוי לוח המשחק בקלפי הלוטו העתק לטבלה שבדף זה את ההגדרות והתיאור הסמלי של
יחסי הגומלין השונים ,וסכם בכמה מילים כל אחת מהדוגמאות.

טריפה

סימביוזה:
חיי שיתוף של אורגניזמים שיש ביניהם קשר
הדוק במשך זמן רב.

תחרות

טפילות

הגדרה של יחסי
הגומלין

תיאור סמלי
של יחסי
הגומלין

דוגמה 1

דוגמה 2

דוגמה 3

דוגמה 4
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הדדיות

קומנסליזם

