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 קצר תיאור

 . מכונית מתכננת תלמידים 3 של קבוצה כל

 (בהתאם הכיתה את מכינים) מירוץ תקייםי הסיום בשיעור . רחוק הכי להגיע המטרה

 

  :נושא

 בחלל אובייקט של תנועה יצירה -מדעי שיעור

 

  :כיתה

 ו׳  -ה׳ ותתכי

 

 :קושי רמת

 בתוכנה מקדים רקע נדרש. גבוהה

 

 :הפעילות משך

 . מפגשים 4 בת סדנא

 .וחצי שעתיים בן מפגש כל

 

 :נדרשות מיומנויות

  הנדסית הבנה, מימדית תלת הבנה

 

 :(יםהשיעור בין) הדפסה זמן

 קבוצה לכל שעות 3 עד

 

 :נדרש ציוד

 מימד תלת מדפסת •

 לאינטרנט חיבור עם מחשבים •

 טינקרקד לתוכנת כיתתי חשבון •

 (וכדומה מקטרות מנקה, פלסטלינה, מקלות,  בריסטולים) יצירה חומרי •

 מייד-רדי גלגלי •
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 הלימוד ליחידת מבוא

 (מקדים ידע) אחת לימוד יחידת

 

 לימודיות מטרות

 (ליפוגיצנטר/  כבידה) במרחב הזז אובייקט על שמופעלים שונים כוחות יכירו התלמידים

 .מוגמר למוצר רעיון לפתח ילמדו התלמידים

 

 :נוספות מיומנויות

 ובנייה תכנון, מחקר

 

 :אפשריות הרחבות

 צורניים השראה מקורות והכרת התלמידים של אישית יצירה, משחקי פאן

 

 המורה הכנות - יקטהפרו לפני

 . השראה מקורות והצגת כוחות מחקר, במרחב אובייקטים להזזת התייחסות הכוללת מצגת

 .מייד-רדי גלגלי יספקו לשילדה בסיס קובץ יכין המורה

 

 :דכאבטינקר נדרשות מיומנויות

 (מימדית תלת) מרחבית תפיסה

 בתוכנה שליטה

  טכניות יכולות
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 היחידה מהלך

 א מפגש

 .השראה מקורות וחיפוש מחקר מוחות לסיעור ויציאה לקבוצות חלוקה, מגבלות ומתן הפרויקט הצגת: רקע מתן

 

 ב מפגש

 מודל בניית ,בשרטוט סקיצות תכנון, בקבוצות עבודה תחילת

 .בתוכנה מימד תלתמודל  בניית, יצירה מחומרי

 

 ג מפגש

, שיפורים מקצה, הקבצים בניית, הפרויקט על עבודה המשך

  (הקבצים טיב את לוודא המורה על) ופיתוח עבודה המשך

 

 

 .  הגלגלים הרכבת + הקבצים ד׳ יודפסו-ג׳ ל שיעור בין -הערה*

 

 ד מפגש

 .רחוק הכי תגיע שלהם המכונית מדוע להסביר התלמידים על. לכיתה הפרויקט הצגת

 .המנצח מי הכרזה! הגדול למירוץ יחדיו יוצאות הקבוצות כל מכן לאחר

 .מסקנות והסקת המורה סיכום

 

 


