
 לימוד האותיות באנגלית. 

תכנון יחידת לימוד המשלבת את מדפסת תלת 

 המימד בכיתות.

 אילת מאת: 

 

 אנגלית -מקצוע

 ו בכתיבת שם מלא באנגלית.(-ד. )ניתן להעביר לכיתות ה-ג -כיתות

   -סקירה כללית ורקע

מבנה האות האותיות הן אבני היסוד של כל שפה. יצירת האות מאפשרת לתלמיד להבין את 

 תוך התמודדות עם הבנת גופים, קנה מידה, מרחב מתוך יצירה והנאה.

פעילות זו יכולה להיעשות עם תלמידים צעירים כפעילות מעשירה שלוודאי תחבב עליהם את 

האותיות באנגלית. בנוסף לכך מחקרים רבים מדברים על קשיים של תלמידים טקטיליים עם 

 שיטת ההוראה הפורמאלית. 

תלמידים צעירים יתכננו אות  -ניתן להתאים לרמות השונות  -ה לתכנית הלימודיםהתאמ

 אחת בכל פעם, תלמידים בכיתות גבוהות יותר יתכננו את שמם. 

 -משך יחידת הלימוד

 שיעורים. בכיתות נמוכות לקראת סוף השנה בה נלמדו האותיות.7-9

 גופם.שיעור כפול  בו התלמידים ייחשפו וייצרו אותיות בעזרת 

שיעור בו התלמידים יכירו את התפתחות האותיות והפונטים, ויציירו אותיות ככל העולה על 

 רוחם.

 שיעור בו התלמידים יכירו את תחום הדפסת תלת המימד וייחשפו לתכנת טינקרקאד.

 שיעור בו התלמידים יתנסו בתכנון בית עם גג ודלת  ותליון לשרשרת למהירים.

 דו את חוקי "הרחיצה" בעזרת משחת שיניים.שיעור בו התלמידים ילמ

, ויבחנו MAKERBOTשני שיעורים בהם התלמידים יתכננו את האות שלהם וייחשפו לתכנת 

 דוגמאות ראשונות.

 וקריטריונים להערכת הפרויקט וקביעת ציון.קביעת גודל מירבי, 

 לדוגמא:

   



 75 -נבנתה 50 -לא נבנתה בניית האות

למחזיק ניתן לחבר 
 מפתחות

 15 -ניתן 0 -לא ניתן

 10 -הוגש בזמן 0-הוגש באיחור הגשה בזמן

 

 שיעור נוסף לתכנון והדפסה.

)כדאי להוסיף שיעור ולתכנן איך להציג את האותיות  כתערוכה כיתתית, לפני שכל תלמיד 

 ייקח את שלו(.

 

 תיאור יותר מפורט של השיעורים והקליפים שיוצגו בכיתה:

בפתיחת היחידה התלמידים ייחשפו לסרטון המראה את השילוב בין כתב למחול. במקרה 

 שאותיותיה לכל הדעות קשות משל השפה האנגלית. –הזה בשפה הסינית 

 https://www.youtube.com/watch?v=ILihdHGvMuoקישור: 

בו  המשתתפים מייצרים את האותיות  ABC-או שניים המראים את אתגר ה וסרטון אחד

 בעזרת גופם:

https://www.youtube.com/watch?v=8VyfmtOlgRg 

https://www.youtube.com/watch?v=MCkft1sP2ms 

 התלמידים יתבקשו  לייצר אות או מילה ב עזרת גופם ועל יתר הכיתה יהיה לנחש.

 סרטון המציג את היסטוריית הכתב:

https://www.youtube.com/watch?v=sD6mFtrGehE 

https://www.youtube.com/watch?v=wOgIkxAfJsk 

  

 סרטון המראה פונט "מפחיד": ) כדאי להריץ קדימה מדי פעם....(

https://www.youtube.com/watch?v=P3uERS5oxqk 

סרטון המראה את כתיבת האותיות באנגלית בצורה מסורתית בעזרת עט נובע: 

https://www.youtube.com/watch?v=rYamcifTJpA 

 -מטרות לימודיות

 ות מבחינת שפה היא לימוד חוויתי ומעורב של האותיות באנגלית.המטרות הלימודי

מבחינת השימוש במדפסת תלת מימד המטרות הן פיתוח החשיבה והכישורים הטכניים, 

 טכנולוגיית המחר. -תפיסה של נפחים, עבודת תכנון ושימוש בתכנות של הדפסת תלת מימד

https://www.youtube.com/watch?v=ILihdHGvMuo
https://www.youtube.com/watch?v=8VyfmtOlgRg
https://www.youtube.com/watch?v=MCkft1sP2ms
https://www.youtube.com/watch?v=wOgIkxAfJsk
https://www.youtube.com/watch?v=P3uERS5oxqk
https://www.youtube.com/watch?v=rYamcifTJpA


 -הכנות וציוד נדרש

מדפסת תלת מימד + ציוד נלווה, הדפסות של הגופים כפי דפי ציור וצבעים,  מחשב ומקרן, 

 שהם מופיעים בתוכנת טינקרקאד, שפורפרת משחת שיניים לכל שלושה תלמידים, 

 

 החלק המעשי של העבודה.

 .Aהדפסתי מספר אפשרויות של האות  -כדי להדגים לתלמידים

 להדפסה. MAKERBOTוהועברו לתכנת  TINKERCADתוכננו בתכנת  Aהדגמים של האות 

 -. הגדרות הדפסה2

Material Estimate- less than 1/3 spool- 36.99g 

Time estimate: 4h 42m 

 עם רפסודה לאחת האותיות.

 

 

בעזרת המקרן ניתן להראות  -תכנון הדגם דורש שליטה בפונקציות של תכנת טינקרקאד

 -לתלמידים את הפונקציות

 GROUP :ALLIGN: FLIP:  UNGROUP .שוב אחרי שהתחילו לעבוד 

כדאי  -מאוד חשוב. אם הפסידו –השיעור בו התלמידים נחשפים ומנסים בחוקי "הרחיצה" 

 שיחוו את הבניה בעזרת משחת שיניים לפני שידפיסו את הדגם.

 


