
 עבור אוכלוסייה כבדת ראייה העשרה פעילות 

 ללימודעזר הדפסה תלת מימדית ככלי  –ה ראשונה על פי גיש

 אלירן

 ותויתיאור קצר של הפעיל

המנסה להקל בהמחשת מושגים   ,ר אוכלוסיה עיוורת או כבדת ראייהעבוהעשרה שיעורי שלושה 

להם בלי להדגים ייה( שקשה להסביר בעיות רא)שגם ככה לפעמים קשים להבנה לאנשים ללא 

 .כלי עזר  באמצעות

הוא שהם מקבלים מושג על דברים שאינם יכולים לראות דרך  הערך המוסף של שלושת הפעילויות

שגם לאנשים רגילים קשה לתפוס אותם, קל וחומר, שאין  נושאיםאלא שאלו  ,המישוש, ולא רק

 אלית.ם את היכולת לראות הדגמה ויזותלמידיל

 

 כיתות

 .חט"ב ומעלה

 

 משך יחידת הלימוד/הפעילות

 היה במסגרת העשרה לנושא השיעור.דקות, והיא ת יםקח בערך עשריכל פעילות ת

 

  משקל – הפעילות .א

 יבינו את הקשר בין צפיפות למשקל ע"י מישוש הקוביות השונות. התלמידים -טרה לימודית מ

 .לומדים על משקל ופיזיקה ב הפעילות היא העשרה במסגרת שיעור

חפצים שונים בעלי נפח זהה אך צפיפות לאמוד את המשקלים השונים של אתן לילדים  •

 שונה, )קוביית עץ, קוביית ברזל, קו' אלומיניום, קו' פלסטיק(. 

 אשאל אותם מה קובע את ההבדל במשקל. •

 כבידה(.  Xצפיפות )  X= נפח מסה  (משקל) אסביר להם כי... •

 שישיתמשקל שונה, למשל על הירח אנחנו נשקול יש  לאותו גוף על כוכבים שונים,אנקטודה: •

 מאשר על כדור הארץ.

 אנקטודה: אפשר לספר את הסיפור על גילוי חוק ארכימדס. •

   הכנות נדרשות / ציוד נדרש

 .קו' אלומיניום, קו' פלסטיקקוביית עץ, קוביית ברזל, 

 הקוביות, לפיכך נשנה את הצפיפויות עבור infill-לשלוט בצפיפות ה  בנוגע לקוביות המודפסות, ניתן

משקלים  קוביות בעלותללא הרצפה והגג. מה שנקבל וכן יש להדפיס נפח זהה,  השונות בעלות

 .בהתאם את המשקל השונה יוכלו לחוש את הצפיפויות השונות, ולאמוד התלמידיםכך  שונים,

http://www.spaceil.com/he/qa-the-moon/


מודלה
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 טביעות אצבע - הפעילותב. 

 התלמידים יכירו את טביעת האצבע ע"י מישוש העזר. –מטרה לימודית 

 .ביולוגיה על הצופן הגנטי שמייחד כל אדם ואדםהשיעור יכול לבוא במסגרת שיעורי 

, שיש לנו בידיים טביעות אצבע, מעין תלמים קטנים צרים ונמוכים מאוד אסביר לתלמידים •

 64-ל 1-ב בזיהוי אדם אחר לפי אחד החישובים יש סיכוי לטעותאדם לאדם )השונים בין 

 שונות(. פציותאומיליארד 

 לולאה. יש לנו שלוש צורות ראשיות : קשת, ספירלה, •

 לפיכךלמעשה אין על כדור הארץ שני בני אדם בעלי אותה טביעת אצבע )גם תאומים זהים(,  •

, בדלפקי פלאפון, בעמדות עבודהפתיחת ב אישי זה משמש אותנו לזיהוי אנשים שונים: מאפיין

 ., וכו'בפענוח פשעים, דרכונים ביומטריים

צורת , קולקשתית העין, טביעת  יש דרכים נוספות לזהות אנשים בצורות ביומטריות: : אנקטודה •

 .DNA, הליכהה

  הכנות נדרשות / ציוד נדרש

 .SVG -תמונה שחור לבן של טביעת אצבע, ולהמירו ליש למצוא קובץ 

  שלושת הצורות הראשיות.כדאי להכין כמה טביעות שונות, היכולות להדגים גם את 

 המודל

ET finger print ;-).stl
 

 

 

 

 

http://biometrics.cse.msu.edu/Presentations/AnilJain_UniquenessOfFingerprints_NAS05.pdf
http://biometrics.cse.msu.edu/Presentations/AnilJain_UniquenessOfFingerprints_NAS05.pdf
http://biometrics.cse.msu.edu/Presentations/AnilJain_UniquenessOfFingerprints_NAS05.pdf
http://onin.com/fp/fphistory.html
https://www.haaretz.co.il/misc/1.839685


 תורת הגלים  - הפעילותג. 

שעוצמת  העקרון בו גל מתקדם מנקודת מוקד הגל, וכן ירגישו התלמידים  –מטרה לימודית 

 יורדת עם המרחק.הגל 

 השיעור יכול לבוא במסגרת שיעורי פיזיקה על גלים, או על קול.

לתלמידים יודגם הרעיון של גלים בתוך פיילת מים. הם יכניסו את היד לצד הפיילה, ואני  •

 הגלים.אפיל אבן, או פומפה עולה ויורדת והם ירגישו את 

 כמו גל בים.בערך התלמידים ילמדו שהקול נע בגלים  •

, ואתן לילדים להרגיש עם התרחקות ממקור הגליורד  גובה הגל /האמפליטודה אסביר כי  •

 את העזר.

)חומר לעבור  תווךאנקטודה : גם האור נע בצורה של גלים, אך הוא לא צריך  •

 אלינו, אך הקול לא., ז"א שאור של פיצוץ כוכבים כן מגיע באמצעותו(

   הכנות נדרשות / ציוד נדרש

 קערת מים, פומפה / אבן

 המודל 
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