
 

  שם הפעילות: מעברי אור

 שמות היוצרים: אתי, דורית, יהודית, יורם ליאור ורד, צביה
  

 תיאור קצר
 הנושא של האור נלמד במסגרת לימודי מדעים בחט"ב . שיטת הליטופיין יכולה להמחיש לתלמידים את

  הנושא בצורה טובה יותר.

 הקשר בין קרינה וחומר קשה להבנה בהיות הקרינה משהו בלתי מוחשי . יצירת הדגם תאפשר לתלמידים

  המחשה והבנה טובה יותר
 

 במציאות

 נושא:

  החור באוזון

 כיתה:

  חט"ב

 רמת קושי:

 

 גישה חינוכית:

 גישה 1 - עזר למורה  הדפסה והדגמה של מעבר האור השונה עפ"י עובי השכבות כהדגמה

  לחור באוזון

 

       052-8904209laura@3dprint-ed.com רח׳ חנקין 15 רחובות, 7635421



 
 גישה 3 : הדפסת תלת מימד ככלי

 ליצירת סביבת למידה משמעותית (התלמיד יוצר)

 

 משך הפעילות:

  שיעור כפול

 

 מיומנויות נדרשות:

  הבנת נושא מעברי קרינה (אור)

 יצירת תמונה בצבעים שונים בפאוור פוינט

 העלאת התמונה לליטופיין

 

 זמן הדפסה (בין השיעורים):

  1.5 שעה

 

 ציוד נדרש:

 מדפסת תלת מימד●

 מחשבים עם חיבור לאינטרנט●

  חשבון כיתתי לתוכנת טינקרקד●

   דיסק נשלף●

  תוכנת ההדפסה●

  

 מבוא ליחידת הלימוד

 בלימודי מדע וטכנולוגיה, בנושא איכות הסביבה והאטמוספירה נלמד נושא שכבות האטמוספירה והחור

  באוזון. המורה תביא את דגם החור באוזון שהיא יצרה, להדגמת מעבר הקרינה בשכבות הדקות יותר.

 במסגרת יחידת הלימוד, מושם דגש על מקומו של האדם בגרימת הנזק לאטמוספירה, ויכולתו של האדם

 לתקן במידת מה.
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 מטרות לימודיות

  הדגמה והבנת ה"חור באוזון"

 הקשר בין הגזים באטמוספירה והחומר

  הקשר בין כמות החומר ומעבר האור (קרינה)

 

 מיומנויות נוספות:

 עבודה בפאוור פוינט

  

 הרחבות אפשריות:

 מעברי אור בשכבות בדרגת עובי או צפיפות שונה

  

 לפני הפרוייקט - הכנות המורה
 הדפסת העזר

  הוראת הנושא של שכבות האטמוספירה והחור באוזון
  

 מיומנויות נדרשות בטינקרקד או בתוכנה אחרת:
  תוכנת הליטופיין

  

  

 פירוט מהלך היחידה
  משימת התלמידים: לתכנן תמונה בפוואר-פויינט שבה יש מדרג של שכבות "האטמוספירה"

.JPG-לשמור את התמונה כ 

 להעביר את התמונה לתוכנת הליטופיין, לבדוק הגדרות תמונה ולשלוח להדפסה.

 להדגים בפני הכיתה את הדגם המודפס ומעבר האור.
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  הערכה
  ככל שהתלמידים יכינו תמונה עם דירוג רב יותר, נדע כי הם הבינו יותר טוב את הנושא
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