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 הלימודתכנון יחידת 

 

  . תיאור יחידת הלימוד1

 

  story cubes כדוגמת  משחקהדפסת קוביות 

 המייצג כלשהו סמל יכינו כל פאהלשכל פאותיה שוות.  ת משחקייהתלמידים יתכננו קוב

 פעולה או נושא לשיח.

 

 . מקצוע2

 שפה )אנגלית, עברית(, במסגרת חונכות אישית או במסגרת העשרה שפתית.

 

  . כיתות3

 , ניתן לפעול גם בגן אבל בתיווך שונה.'ה -ו 'א

 

  . סקירה כללית ורקע4

תלמידי כיתה ו' חונכים מדי שנה את תלמידי כיתה א' שמצטרפים לבית הספר. כדי לחבר 

 פעילות שמעודדת משחק ולמידה משותפים. הכנוהם יניב

 .story cubes כדוגמת משחק מתכננים ויוצרים קוביות  'תלמידי כיתה ו

פאות  6שיוצגו על סמלים את הלתת לילדים הצעירים לבחור אפשר בהמשך ניתן לראות ש

 סמלים בוחריםשעשייה או מושג שרוצים לקדם או  ,פעולה . הסמלים יכולים לייצגכל קובייה

 ציור אישי שלהם שאותו נמיר לקובץ תלת מימד. שהילדים מצייריםממאגר תמונות או 

 

 ות. מטרות לימודיות וחינוכי5

 : בוגריםעל ידי התלמידים ה א. תכנון הקוביה

 יהיבחירת המימדים לקוב

 ה שוות פאות ולא גוף הנדסי אחרישמירה על ההנחיות ליצירת קובי

חלק  .מותאם אישית מלעל ידי שימוש במאגר הצורות או ביצירת סלפאות  םבחירת הסמלי

 צעירים.תלמידים הזה יכול להתבצע גם על ידי ה

קט וההכנה של הקוביות יכחלק מהפרויבין התלמידים  ערכים של שיתוף פעולהב. הקניית 

 .למשחק ולמידה משותפים בשימוש בתוצר הסופי אףו

 

 

  



 כנית לימודים . התאמה לת6

להתאים לכל שיעור או פעילות מהווה כלי עזר גמיש המתאים המשחק קוביות היכולת של 

 העשרה שפתית. בלכל מקצוע. ההתמקדות שלנו הייתה 

ה. לשם כך זקוקים יישל יצירת הקוב יותר אתגר גדול מתמודדים עםדי כיתות ו' יתלמ

מיומנויות של פתרון בעיות בדרך לשימוש במושגים מתחום ההנדסה ו התלמידים לידיעת

 להדפסת התוצר. 

לפי  שיהיה על כל פאה סמללילדים הצעירים יותר ניתנת האפשרות לתכנן וליצור את ה

 .הנבחרהלימודי ושא הנ

 

 . משך יחידת הלימוד7

  בהם יתבצע מפגשים עד שמונה שישהדרוש כתלהערכתנו יצירת הקוביות 

 הקובייהתכנון א. 

 הנושא סביבו תיווצר הקוביהב. תכנון 

 המרתם לקובץ עבודה ם וו יצירתם בציור חופשי של הילדיא םבחירת הסמלי ג.

 הדפסה ד. 

 שכלול ושיפור התוצריםה. 

 

 . תיאור הפעילות8

  .story cubes כדוגמת  ת משחקייהתלמידים יתכננו קוב

 פעולה או נושא לשיח. המייצג כלשהו סמל יכינו כל פאהל

 א'. כיתות חלק ממערך פרוייקט חונכות בין כיתות ו' לתלמידי  הפעילות הינה

ניתנת  לילדים הצעירים יותרה וייאתגר יצירת הקוב מתמודדים עםדי כיתות ו' יתלמ

 לפי הנושא שיבחרו לעסוק בו. שיהיה על כל פאה סמלהאפשרות לתכנן וליצור את ה

 אלמנטים חברתיים.  בשילובהילדים מתנסים ביצירת משחק בפעילות זו, 

. של הקוביות השיח יאפשרו שיתוף פעולה בתכנון הנושא לפאות השונותהמשחק וקוביות 

הילדים  ,פעלים וגמא: אם הנושא הנבחר הינולד .יה יכול להיות עיקרון מארגן אחרילכל קוב

 .על ידי שימוש בפעלים שונים ישתפו חוויות משלהםו פעלים שוניםשל  םסמלייצרו 

 

 . הכנות נדרשות / ציוד נדרש9

 אין

 

 

 

 



 . מיומנויות נלמדות בעקבות היחידה 10

 תכנון גודל הקובייה

 תכונות גיאומטריותו זיהוי צורת קובייה

 ולשפוט האם הקוביות שיצרו התאימות בגודלןלבדוק 

 מיון הסמלים הנבחרים

 SVGשימוש בתכנת הטינקרקד לפי מה שלמדו עם המורה והמרת תמונה לקובץ  -יישום

 חיפוש באינטרנט

 יצירתיות

 פתרון בעיותחשיבה ביקורתית ו

 ושיתוף פעולה עבודת צוות

ושכלול התוצר שלהם  תכנוןכאן תהליך טכנולוגי שבמהלכו עוברים הילדים כמה שלבי  נוצר

 תוצר הסופי. דרך ההדפסה הראשונה ועד ל

 

 . הערכה מוצעת 11

 יצירת מחוון בשיתוף התלמידים
 

 . מקורות מידע12
 

 (. הבלוג על הדפסת תלת מימד בחינוך2015-2017לוין, ל. )
ed.com-www.3dprint.  
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 הכנת הדגם
 
  . תכנון הדגם1

 . tinkercadבאמצעות תוכנת  עוצבהדגם 

 אלמנטים על הפאות.  נווהוספ שקיימת בתוכנה יהיבצורת הבסיס של קוב השתמשנו

באמצעות אתר  SVGשל תמונה לקובץ  jpgכדי לעצב את הדגמים על הפאות המרנו קובץ 

. בחרנו שהתמונה תהיה בתוכנה לתוך סביבת העבודה לתמונה עשינו ייבואלהמרה ברשת. 

 יה כך שההדפסה תהיה יותר ברורה.יהקובפאת על פני  מ"מ 2בעומק  שקעכ

 .makerbot printהדפסנו בתוכנת 

 

 . הגדרות הדפסה2

 0.2שכבה הדפסנו ללא תומכים וללא רפסודה, עובי 

 

 טיפים לתכנון ולעיצוב הדגם ו. קשיים 3

אחד הקשיים הבולטים שנראו בתהליך על ידי התלמידים היה חוסר ההתאמה בין גודל 

קושי זה היה נקודת להערכה ושכלול התוצר. אחרי בחינת התוצרים כל לגודל הפאה.  הסמל

גודל, עומק של התכנון תלמיד יוכל לראות איזו פאה משביעת רצון והיכן צריך לשנות את 

 דו'.בחירת סמל יותר ברורה וכ, השקע

קושי נוסף היה הרצון שלנו לתת גם לתלמידים הצעירים מקום בעשייה ובתכנון, לתווך להם 

 ולאפשר להם להיות חלק פעיל בתהליך.

 

אחרי  .במהלך ההדפסה ראינו שהפאה הצמודה למשטח ההדפסה לא יוצאת ברורה

לאורה התברר שייתכן שראש ההדפסה עובד קרוב מדי למשטח ויש המנחה התייעצות עם 

 לכייל אותו לגובה החדש. 

עמדה לרשותנו מדפסת דו ראשית ניסינו מכיוון תה בעיה ווויגם ה יםמכיוון שבהירות הסמל

מה  כגון: מה שהביא למגוון קשיים חדשים ,להדפיס את הסמלילים גם כבליטה על הפאה

בדיקת כל חוקי הרחיצה לכל משטח פאה כדי שלא יקרוס ואה פני הפעל עובי הבליטה מ

 החלק שבולט מפני הפאה במנחים השונים.

           

קוביות שיצרו התלמידים                   הדפסה עם סמלים בולטים               הדפסה עם סמלים שקועים       


