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 דק( 09) 1שיעור מס 

 

 
 .פיסול באמצעות חומרים שימושיים נושא: 

 עבודה עם ליצור סקרנות אצל התלמידים בנוגע לחומרים ולהראות להם את האופציה של מטרות: 

 והיכרות עם נושא חדש.  חומרים שימושיים



 תלת מימד. ,שימושיים, רדי מייד, קוחומרים מושגים: 

 .דקות( 06) ש שמציג את עצמכם בכל אופן שתרצוליצור אובייקט חד תרגיל:

סקוצ'ים,  מנקי אוזניים, קיסמים, שיפודים, כלים חד פעמיים, גפרורים, חוטים, מנקי מקטרות, חומרים:

 .נייר כסף, ניילון נצמד, שקיות ניילון, נייר

 .ות השימוש בחומר והוצאתו מקונטקסטאפשרוינקודות לשיחה: 

 .מצגת )מצורפת הדפסה של המצגת( אמצעי המחשה:

 דק'( 06דק'(, עבודה על התרגיל ) 06דק' (, מצגת ) 06מבנה: הצגה והיכרות )

מה שמעניין אותם או  -אבקש מכל אחד להציג את עצמו במילה או משפטאת השיעור אפתח בכך ש

 דק( 19מהלך השיעורים  ) הצגה של  משהו שהם אוהבים.

 

  

 

 

 
 

 2שיעור מס 



 

 

 .שכלול והגדלה נושא:

 .ושכלול , העמקה הוספת מימד נוסף לעבודהמטרות: 

 ., יחסים בין אובייקטים במרחבכלול, חומרים אורגניים, מקטהגדלה, שמושגים: 

על  חומרים שימושיים שהובאו מהבית + חומרים טבעיים מסביבת בית הספר + הנחהשל  הוספת תרגיל:

 .יצירת מקט -משטח

: להביא חומרים שימושיים שקיימים בבית שלהם + הוספת חומרים מהסביבה הטבעית של בית חומרים 

 .הספר +חומרים שנשארו משבוע שעבר

)מצורפת הדפסה  דקות(. 06, ושיחה )םישישימומשתמשים בחומרים האמנים  של : מצגת אמצעי המחשה

 של המצגת(

  דק' 06דק', סיכום וארגון  06דק', עב' ע ל התרגיל  06מצגת מבנה שיעור : 

 

 

    

 3שיעור מס 

 .יצירת פסל קבוצתי והכנה למיצב סופי נושא:

 .שילוב הפסלים של כל חברי הקבוצה, תקשורת בין אישית ועבודה בשיתוף פעולהוצוות  עבודתמטרות: 

 .פיסול קבוצתי, מיצבמושגים:  

 .האובייקטים מהשיעור הקודם 4תלמידים בקבוצה, ליצור פסל משותף עם  4בקבוצות של  תרגיל:

 קרטונים, חומרים מהסביבה הטבעית לבית הספר והחומרים שהיו בתחילת המערך.  חומרים:

 דק' 06דק' עבודה על התרגיל  5חלוקה לקבוצות מבנה השיעור:



 
 

 4שיעור מס 

   
 .יצירת מיצב קבוצתי -הצבת העבודה נושא:

 .לגרום לשיתוף פעולה בין התלמידים וללמוד איך להציב בחללמטרות: 

 .אינסטליישן, פדיסטל, הנחה, תהליך מושגים: 

 אובייקטים בסביבה כלשהי בבית הספר. )אולי יהיה גשם(\הצבת האובייקט תרגיל:

ניסוח יצירת דיון לגבי דיון. סיבוב של כל הקבוצה בכל העבודות ברחבי בית הספר,  אמצעי המחשה:

 .התהליך, וגם תיעוד מדויק

 דק' 06דק', דיון ושיחה  06דק', הצבה,  06הסבר תרגיל   -מבנה השיעור



   

 לכל המערך )מתלמה ילין(:משותפים חומרים 

 גלילי מסקנטייפ שקוף חזק, 06

 +סטיקיםדבק חםאקדחי  06 

 , UHUדבק שפופרות  06

  במס' צבעים טושים פרמננטחב'   06

 חוטי ברזל במספר עוביים,

 חוטי צמר )קיימים בסדנא(,

 קופסאות קרטון,

 מנקי מקטרות

 סקוצ'ים, 

 שקיות ניילון

 צמר גפן

 נייר כסף

 כוסות וצלחות חד פעמיות

 


