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 : מי אני?פריחה בינגו

 כרטיסיות(. 8יש להדפיס את דפי הכרטיסים ולגזור לפי מספר התלמידים בכיתה )בכל דף יש 

 ההגדרה.לאחר שהתלמידים זיהו את הפרחים במסלול, ניתן להם כרטיסיות והם יזהו את הפרח ע"פ 

 ניתן לקיים את הפעילות בצל עץ החרוב, במשטח שעל שפת המאגר או בחורשה.

 לתלמידים צעירים נאפשר שימוש במגדירים לצורך זיהוי, הבוגרים יכולים לזהות ללא עזרת המגדיר.

 הגדרות:

 .)פרג(אני פרח אדום, עם ארבעה כפתורים שחורים  .1

 )דם המכבים(.אני מוזכר בהקשר של יום עצוב למדינת ישראל, אך שמי מזכיר גיבורי חג  .2

 )צמר מפוצל(.שמי מזכיר חומר שממנו עשויים בגדים חמים לחורף  .3

 .)חוטמית עין הפרה(פרח ורוד, גדול ונמוך. שמי מזכיר איבר של בעל חיים  .4

 ת(.)הרדופנין הציציפרח גדול, ורוד ונמוך, שמי ארוך ומוזר  .5

 .)חרצית עטורה(אני צהוב ודי גדול, למעשה איני פרח אחד אלא הרבה פרחים מחוברים  .6

 )מרגנית השדה(.אני פרח קטן וכחול  .7

 )פשתה שעירה(.אני פרח ורוד, ויש לי סיבים  .8

 )כלך מצוי(.אני פרח צהוב, ואני יכול להיות יותר גבוה מאדם מבוגר  .9

 .)עכובית הגלגל(כשאני מתייבש, אני הופך לקוץ שמתגלגל ומכאן שמי  .11

 )שמשון השלחופיות(.שמי מזכיר גיבור תנ"כי  .11

 )סירה קוצנית(.אני דוקר!  –שמי מזכיר כלי תחבורה, אבל היזהרו  .12

 )לשון הפר הסמורה(.שמי מזכיר איבר של אותו בעל החיים שהוזכר קודם בפרח ורוד, אבל אני סגול וקטן  .13

 )עירית גדולה(.יש לי פרחים לבנים / ורודים, עלים ישרים ואני די גבוהה  .14

 )ציפורן החתול(.אני פרח צהוב וקטן, וגם בשמי מוזכר איבר של בעל חיים  .15

 )מרווה ריחנית(.אני פרח לבן, ולמרות שמי, אל תתאמצו להריח אותי  .16

 )זהבית השלוחות(.אני פרח צהוב וקטן, דומה לכוכב  .17

 .)ערטנית השדות(, בעל עלים בצורת אצבעות אני פרח צהוב .18

 )שיזף מצוי(.אני עץ בעל פירות המזכירים תפוחים קטנים  .19

 )צלף קוצני(.שמי מזכיר חייל שמיטיב לקלוע למטרה  .21

 )חרוב מצוי(.אני עץ המוזכר באגדות רבות, ביניהם רבי שמעון בר יוחאי, חוני המעגל ועוד  .21

 (.מצויה )כלניתאני פרח אדום וסביב האבקנים שלי טבעת לבנה  .22

 (עשבונית וינקה) לאזור ספר המדבר אני פרח סגול ומיוחד .23

 ! )אירוס ארץ ישראלי( במשפחתי הרבה פרחים, גדולים, קטנים ובצבעים שונים. אבל אני הכי הכי מקומי .24

 )מתנן שעיר(מהענפים שלי הכינו בעבר חבלים, ויש לי פרחים ממש פצפונים  .25
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