פתיחה:
פתחו את הפעילות לפי רוח דברים הללו:
האם יש למישהו פה כלב בבית ? \ מה כלבים אוכלים? \איפה
כלבים גרים ? \ האם לכלב אוזניים ידיים או רגליים ?\ האם כל
הכלבים בצבע לבן או שיש עוד צבעים לכלבים ? האם הכלבים
יודעים לטפס,לשחות ?
אלו הן שאלות חשובות לדון עם הילדים ,טרם תחילת הפעילות
אך אין להשתמש בכולם לשם הפתיחה.

פתיחה-
הצגת בעלי החיים:
כולל מצגת
בתחילת הדרך להכרת בעלי
החיים
נבחר דקלום קבוע ואיתו נפתח
כל פעילות טבע בגן.
נשתדל תמיד לחבר את
הפעילות הלימודית עם סיפור
דרמתי
שירגש את הילדים.
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דקלום פתיחה:
 .1טוק,טוק על הקופסה,
מי ישן שם בתוכה ?
נעיר אותו בלחישה
וניתן לו נשיקה.
 .2מ זה,מי זה בא
אורח,אורח ,בא
התדעו מי אני ?
אורח כה חמוד אני !
ואילו ידידי...
ואילו ידידי...

רעיונות לשירים
על כלבים:
כושי כלב קט
עממי
מילים :אנדה עמיר
לחן :יצחק אדל
כושי כלב קט
נשאר עתה לבד
את עיניך פקח
ואת אזניך פתח
לשמור את חצרי
לשמור את ביתי.
בא שועל גדול
לטרוף התרנגול
אז כושי נבח
והשועל ברח
האו האו הוא נבח
מהר מהר חיש ברח.
שמעו זאת הילדים
יצאו בריקודים
יצאו בריקודים
ושרו לו שירים
אך זהו כלב טוב
אך זהו כלב טוב.
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הכלב הוא בעל החיים המבוית
הקדום ביותר .לפי מחקר שפורסם ב-
 ,2212הכלבים בויתו לראשונה ,ככל
הנראה ,באזור המזרח התיכון[.]1
נטען ,כי כלבים בויתו על ידי האדם
לפני עשרות אלפי שנים ,אבל ייתכן
שביות הכלבים עתיק עוד יותר ,ועל-
פי ממצאים גנטיים ,ייתכן ומדובר ב-
 102,222שנים .במהלך תקופה זו,
התפתח הכלב לאלפי גזעים שונים.
כך ,למשל ,גובהם של כלבים נע בין
סנטימטרים ספורים (כמו במקרה של
הצ'יוואווה) לכמעט מטר (במקרה של
כלב רועים אירי) .צבעי כלבים נעים
בין לבן לשחור ,עם גוונים אדמדמים,
אפורים וחומים ביניהם .כלבים ,כמו
בני אדם ,הם חיות חברתיות וצדים
בקבוצות[דרוש מקור]; דמיון זה
בעיצוב ההתנהגותי שלהם מסביר
את העובדה שקל לאמן אותם ,לשחק
איתם ,ולהתאים אותם למצבים
חברתיים שונים.הקרבה השוררת זה
אלפי שנים בין בני האדם לכלבים,
הקנתה לכלב את הכינוי "חברו הטוב
ביותר של האדם".

