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 מרינה

 

 יחידת לימוד עם שימוש תוצר שנעשה בהדפסה בתלת ממד

 

בבית הספר שלי אין . ד'-כיתות ג'ל שבניתי הואשיעור המערך ואני מורה לאמנות בבית ספר יסודי, 

 לכן בחרתי להתמקד ביצירת עזרים לשיעור.ו ,מדפסת תלת ממד

, וכשהם עושים אלה קשה להתחיל יצירה מדף ריקהילדים בגילים השלחלק גדול מ לימד אותיהניסיון 

גודל הומת זאת, אם יש פריט שמכוון את עמרושלת ולא מושקעת. לרבות היצירה שלהם פעמים  זאת

אני משתמשת רגילים  בשיעורים. יםריכוז של התלמידים עולהההשקעה ו ,סגנון היצירהאת או 

 סופית. הצריך לשלב בעבודה התלמיד ש ,טות או בצילום של חלק מיצירהבשבלונות פשו

בתלת ממד כעזרים ליצירת שיעור מעניין  שהודפסותוצרים באני משתמשת  שבניתיבשיעור 

יתר עיצוב וגורם להם להשקיע בשימוש בחלקים מעוצבים מאתגר את הילדים ה. יותרומשמעותי 

מרו במא סימור פאפרטכפי שהגדיר אותו  ,יותר "כיף קשה". כך שיעור הופך להיות חלקי העבודה

 ."שמונה רעיונות גדולים מאחורי מעבדת הלמידה הקונסטרוקציוניסטית"

 

 רגשות של הדמות.האופי ואת השיעור: יצירת דיוקן כתבליט שמשקף הנושא 

 ;מסוים ששקף אופי או רגיכול לשכל פרט בדיוקן לכך מודעות . לפתח רגישות ו1 מטרות השיעור:

 ;מודעות לשילוב חומרים ביצירהה להעלות את .2  

 .ה תלת ממדיתי. לחשוף את הילדים לראי3  

 ., אסמבלז'מושגים הנלמדים: דיוקן, תבליט, שילוב חומריםה

 חומרים:ה

 קרטון ביצוע -

)כל ילד מקבל רק  חלקי פנים שהודפסו במדפסת תלת ממד: אפים, שפתיים, אוזניים, עיניים -

 חלק פנים אחד(

 פלסטלינה, קש, חוטים, גפרורים -

 תיאור הפעילות:

גם במצגת יש  רגשות.האופי והושמה דגש על  ,במצגת אני מראה דיוקנאות מתקופות שונות .1

 כמו דיוקנאות של חנוך פיבן. ,כמה דוגמאות של אסמבלז'

 

דמות  ומנהלת שיחה "לאיזו הגוף שהדפסתי חלקיאת בשלב השני אני מציגה לפני הכיתה  .2

צדדי, שמאפשר לי להדביק -מחובר דבק דו המודפסיםהגוף לכמה מחלקי  .מתאים האף"

 אותם על הלוח. אני נותנת לכמה ילדים לצייר דמות לפי האופי של האף על הלוח.

 

 



עם אופי ורגשות שנראים להם מטרת היצירה: ליצור דיוקן באסמבלז' את אני מציגה  .3

 קיבלו.שם לחלק הגוף מימתאי

 

 ,החומריםכמות חלק הגוף שהודפס אין הגבלה על  מלבד. ליצירההילדים מקבלים חומרים  .4

 בצורה חופשית. חומרים נוספיםב להשתמשוהם יכולים 

 

 בסוף הפעילות אני לוקחת כמה עבודות ודרכן מציגה ומסכמת את השיעור. .5

 

 

 

 יה והדפסת הדגםיבנ

 חלקי פנים שהצד האחורי שלהם שטוח ונוח להדבקה. תכננתי .1

. כולם נוצרו בתוכנה סוגי עיניים 3-ו אוזניים סוגי 3סוגי אפים,  3 יוהדפסת תכננתי .2

Tinkercad אוזניים השתמשתי בציור חיצוני ואז הבאתי אותו לתוכנה והגדרתי ה. בעיצוב

לא אחיד  שהגובה שלהה לקבל צור כדימ. בהמשך שילבתי צורות נוספות 'מ' 5עובי של 

 ויש לה אופי שונה.

לפי האופי שרציתי לקבל וכך חסכתי בעבודת  יראשון שכפלתי ושיניתהאת הדגם  .3

 הבסיס.

בהגדרות  .MakerBotתוכנה ה שלחתי אותם להדפסה דרךאחרי שהדגמים היו מוכנים  .4

Raft – none שטוח.בסיס , כי לכל הדגמים היה 

פים ושפתיים כדאי ליצור רק צד אחד ואז לשכפל אותו כמו א באיברי גוףטיפ לעשייה:  .5

 ולהפוך. כך אפשר להגיע לתוצאה סימטרית לחלוטין. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


