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 :תיאור קצר על יחידת הלימוד .1

במהלכו  "כריסמס מרקט "מתקיים בחצר בית הספר לקראת חג המולד, 
באים  הכפרתושבי נערכים דוכנים שונים, המנוהלים ע"י המחנכים והתלמידים, 

רה היפה, משתתפים בפעילויות השונות, תומכים בתלמידים ליהנות מהאווי
מפה נוצר  והמחנכים  דרך רכישתם דברים מהמוצרים שנמכרים בדוכנים.

שהם  דברים, בהדפסת תלת מימדהרעיון להקים דוכן של עבודת התלמידים 
 לקראת חג המולד כמו קישוטים לעץ וכו'בעצמם יצרו 

 

 מקצוע:  .2

כלי לטיני רמניסיון הצנוע שלי כמורה למחשבים עם תלמידי בבית ספר הפטריא
מתלהבים בעשייה ורמת  כמה התלמידים נהנים ביצירה , עד יפיע, מצאתי 

 הסקרנות עולה בכל מה שקשור בחדשנות.

 

 כיתות:  .3

 '.ו –' ההיחידה הינה לשכבת גיל 

 

 סקירה כללית ורקע  .4

המחנכים שלהם מנהלים דוכנים בקריסמס כפי שציינתי קודם שהתלמידים עם 
המתקיים בבית הספר, התלמידים יתכננו קישוטים וסמלים הקשורים  מרקט

 . העבודה תהיה בזוגות .לחג
 

 מטרה לימודית  .5

 התלמידים.ת ויצירת חוויה של הנאה אצל איכותי חשיפה ליצירה •

 דיוק בתכנון. •

 העצמת הדמיון.  •

 התלמידיםהעצמת העבודה השיתופית בין  •

 

 התאמה לתוכנית לימודים  .6

ניתן להיעזר במורת האומנות ע"מ  ,הפעילות אינה קשורה בתוכנית לימודים אך
 להמליץ על רעיונות .

 



  משך יחידת הלימוד .7

המטרה מהשיעורים היא ד'.  45שיעורים. השיעור נמשך כ  4ת מ מורכב היחידה
 יצרית דוגמאות מעניינות הקשורות לחג המולד. 

 תיאור השיעור / הפעילות  .8

 .TINKERCADשונות ב  מיומנויותנתחיל מהנחה שהתלמידים כבר רכשו 
ארבעת השיעורים מוקדשים ליצירת דוגמאות שונות, העבודה הינה בזוגות, 

התלמידים צריכים ליצור רעיונות בעצמם. במידה וישנם תלמידים מתקשים ביצירת 
 טוב.רעיון אז עוזרים להם במציאת רעיון 

חלק מדוגמאות ישלבו עם חומרים שונים לקישוט למשל הדבקת נצנצים או 
 זירקונים.וכו'.

בודה הע דודלעי, ליצירה,  לביטוי אישי הזדמנות לתלמידים ןתיתהפעילות 
 ופית בין התלמידים.השית

 

 הכנות נדרשות / ציוד נדרש  .9
 

 מחשבים מחוברים לאינטרנט -
 Thinkercadתוכנת  -
 מדפסת תלת מימד  -
 תוכנת המדפסת -

 

 מיומנויות נלמדת בעקבות היחידה .10
 הרחבת דמיון  -
 תכנון -
 דיוק  -
 הדפסת תלת מימד  -

 

  

   

 

 

 

 



 דוגמה ראשונה: 

 מ"מ  5מ"מ , עובי של  60בחירת צורת כוכב רוחב וגובהה של  .1
 העתקת הצורה  .2
 מ"מ  55שינוי גודל הכוכבית ל רוחב וגובהה של  .3
 HOLEהפיכת הצורה ל  .4
 עם צורת הכוכב הגדול HOLEהכוכב מסוג  ישור .5
 הקבצה לשתי הצורות  .6
מ"מ ע"מ  5מ"מ ועובי של  2מ"מ ואורך של  4בחירת קובייה ברוחב של  .7

 ליצור חלק תמיכה לתליית עוד כוכב.
 הקבצה לכוכב ולחלק התומך  .8
 העתקת הצורה  .9

 מ"מ  35הקטנת הצורה רוחב וגובהה של  .10
 העתקת הצורה  .11
 מ"מ. 15וגובהה של הקטנתה ל רוחב  .12
 מ"מ 5מ"מ ועובי של  4אורך וגובהה של  RINGבחירת הצורה  .13
 עם הכוכב  RINGישור ה  .14

ומשתמשים בחוט של חכה ע"מ  מחברים בין שלושת הכוכבים בטפסן
 לתלות הדוגמה על העץ.

   

 

 

 הגדרות הדפסה 

 לפני שליחת הקובץ להדפסה עדיף להרחיק את שלושת הכוכבים. .1
 נבחרה RAFTמוואדים שאפשרות ה   QUICK SETTINGSב  .2

 



 

 דוגמה שנייה

 

 מ"מ גובה 5מ"מ קוטר  60יצירת גליל . 1
 CHRISTMAS קסט, כתוב את המילהבעזרת כלי הט. 2
 HOLEהפוך את המילה כמו . 3
 ישר את המילה למרכז הצילינדר .4
 הקבוצה צילינדר מילה.. 5
 

 

 הגדרות הדפסה

 
 , הגדרות מותאמות אישית / מאפייני דגם בחרו:MakerBot Desktop -ב
 )כדי ליצור קו עבה(shills  =8 א.  
 0עובי הגג =  ב.  
  c . = 0עובי רצפה 

 
 הגדרות מותאמות אישית / אינפיל:

 ינפל שונים לבחור אחוזי א א.  
  infillלבחור דפוסים שונים  ב.  

 
 הצפויה לפני ההדפסההצג תצוגה מקדימה כדי לראות את התוצאה 

 

 

 

 


