
 עבודת גמר "מדפסת תלת מימד"

 ואלה מגישות כרמית 

 יחידת לימוד נתמכת הדפסת תלת מימד

 : אנגלית  מקצוע

 ד –: ג כיתה

: הנושא שבחרנו הוא נושא של לימוד הקריאה סקירה כללית

והכתיבה. בעיקר לקדם וללמד את התלמידים לחבר מילים בעזרת 

שמהווה כלי משחק ומעודדת את התלמידים לעבוד בצורה  קובייה

ל רמות הקושי. על כ דגשחווייתית ומעניינת. בדרך זו יש גם 

התלמידים המתקשים והתלמידים שהשיטה החזותית עוזרת להם 

לוקחת תפקיד מרכזי ופעיל  הקובייהמאוד לקלוט קריאה וכתיבה. 

ברים מאוד בתוך מהלך הלמידה. בחרנו זאת כי התלמידים מתח

 ללמידה דרך משחק ותחרות.

 :לימודיות מטרות

 .התלמידים ידעו להבדיל בין אותיות ניקוד לאותיות עיצוריות •

 התלמידים יחברו מילים עם צלילים ארוכים וצלילים קצרים. •

התלמידים יתרגלו את הצלילים של אותיות הניקוד והתפקיד  •

 שלהן.

 מתהליך המשחק והלמידה החזותית. התלמידים יהנו •

 

 :התאמה לתוכנית הלימודים

לימוד הקריאה והדגש את אותיות הניקוד וחיבור מילים בצורה נכונה 

תוך שימת דגש לצליל ואיות האות הם חלק עיקרי בתוכניות ביסוס 

הקריאה והכתיבה. המשחק משרת את המטרות והיעדים של ביסוס 

 ם.הקריאה בתוך תוכניות הלימודי

בסוף התהליך הילדים צריכים לדעת להבדיל בין הצלילים ולשייך 

 למילים ואחר כך לכתיבה.

 

 :משך יחידת הלימוד

 ד( -מתחילת תהליך הקריאה ועד סוף תהליכו )כיתות ג



במהלך התהליך התלמידים ישתמשו במשחק כדי לחזק את האותיות 

דים יעשה שלמדו עד כה וכך כל כמה שיעורים. כמו כן, חיזוק התלמי

 ד.-גם בשעות הפרטניות לתלמידים המתקשים במהלך שנים ג

 

 :שיעורהאור ית

המורה תציג את האותיות לאותו שיעור ותצרף תמונות  •

 שמתחילות עם אותו צליל.

המורה תרשום על הלוח על פי כללי הכתיבה את האות  •

הנלמדת והתלמידים יקראו את האות עם המורה ואחר כך 

 יתרגלו את הכתיבה שלה. 

התלמידים יוסיפו את האותיות החדשות לרשימת האותיות  •

שלהם וינסה להרכיב מילים בעזרת הקובייה. למשל התלמידים 

התחלתי( וינסו ישתמשו עם קוביית אותיות הניקוד )בשלב 

וצרוף האותיות  הקובייהלחבר מילים אם האותיות ניקוד על 

 העיצוריות שלמדו עד כה. 

התלמידים יכולים )בעתיד( להכין קוביות כאלה כל אחד לעצמו  •

 ולתרגל בבית( 

בכיתות ד' התלמידים כבר רכשו את כל האותיות ולכן הם  •

מילים למשל ישחקו עם הקוביות בקבוצות ויחברו כמה שיותר 

 עם צליל ארוך, כמה שיותר מילים עם צליל קצר.

בשלב מאוחר יותר יתבקשו לחבר משפטים עם המילים שעלו  •

 בגורל ואף לחבר סיפור בהמשכים לתלמידים יותר מתקדמים.

 : הכנות נדרשות

של  וקוביותקוביות של אותיות עיצוריות  –הדפסת הקוביות  •

 אותיות ניקוד במדפסת התלת מימד.

 כשירי כתיבה מ •

 a4דפים  •

 הרבה מוטיבציה •

 :הערכה מוצעת

 בדיקת המילים שנכתבו בצורה נכונה וללא שגיאות כתיב.  •

 הענקת תעודה למאיית המוכשר. •

 ציון חלופי על שיתוף הפעולה ומשחק בקבוצה. •



 

  



 תכנון הדגם הקשור ליחידת הלימוד

לתחום הדעת שלנו. החלטנו  הוהתאמת יחידת הלימודבעקבות תכנון 

יצור דגם שיעזור לנו בהוראה. הדגם הוא אמצעי הוראה שנוכל ל

להיעזר בו בשיעורי אנגלית. התוצר צריך להיות חוויתי אסטטי שיעורר 

סקרנות ולמידה עם זאת יקדם את הישגי התלמידים בחוויית למידה 

 שונה מהנה ומעניינת.

מוטבעת אות בשפה החלטנו ליצור קוביות משחק שבכל פאה 

האנגלית. שש קוביות בהן מוטבעות אותיות עיצוריות ושלוש קוביות 

בהן מוטבעות אותיות ניקוד. בנוסף באחת הפאות הוספנו סמיילי 

)ג'וקר( שתהייה בחירה חופשית של אות חסרה לפי רצונו של 

 המשתמש.

 "workplane" –השתמשנו ב  " tinkercadהתוכנה שבה עיצבנו היא "

י להטביע אתיות בכל פאה ופאה. בנוסף השתמשנו בתוכנה בכד

מתמונה –חינמית באינטרנט אשר ממירה תמונת פיקסלים לויקטורים 

 של דו מימד לתלת מימד: 

svg-to-convert.com/convert-https://image.online 

 

ופותחים בתוכנת  stlלאחר שסיימנו לעצב את הדגם שומרים כקובץ 

  makerbotההדפסה 

  project plan -מכינים את הקובץ להדפסה ב

 custom setting -- quick settingמסך הגדרות אישי נפתח  

https://image.online-convert.com/convert-to-svg


ומוסיפים תמיכה על מנת שהדגם לא יזוז  0.3ומגדירים עובי שכבה 

קדימה. בתצוגה מקדימה יש את ממשטח ההדפסה ומבצעים תצוגה מ

 הנתונים על הדגם ויכולים לראות את זמן ההדפסה של הדגם.

 

 :שנצפו בתכנון הדגםקשיים 

הקשיים בתכנון הדגם היו בתחילה בעיצובו. בגלל חוסר ניסיוננו 

בתוכנת טיקרכד עיצבנו את הקוביות הראשונות ע"י שימוש באותיות 

ונה עד שהבנו את היתרונות באנגלית. כל פעם לקחנו אות בודדת ש

בו הבנו שיותר קל לעבוד. כאשר משתמשים בו  TE–T-של כלי ה 

פשוט עושים "העתק" הדבק" ואפשר לשנות את האות. קושי בלהניח 

 את האות על הקובייה בכדי שתהייה סימטרית  ובמרכז.

קושי נוסף בשליחת הדגם להדפסה. לאחר שני ניסיונות ועזרה אישית 

 לח סוף סוף הדגם.מהמדריכה נש

 

תוכנת הטיקרכד כן ניתן ללמד את התלמידים וכמו כל תוכנה חדשה 

התלמידים בוודאי  .צריך להתנסות בה כמה שיותר ע"י ניסוי וטעייה

הוסיף עוד כלי ועוד כלי יוכלו ללמוד וליצור דגמים שונים ובכל שלב ל

 רס.עד כדי יצירת דגם שניתן להדפסה, בדיוק כמו שאנו חווינו בקו

   

  

 

 

  


