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 קורס הדפסת תלת מימד

 תכנון יחידת לימוד נתמכת הדפסת תל מימד

 א.בתיה מאת  

 על הפעילות סקירה כללית-רקע .1

 יוון העתיקהמימי   ראשית האסטרונומיה השיעור המוצע, יכול להיות המשך של  שיעורי 

תלמידים מתבוננים  על ההבדל בין כוכב לכוכב לכת. ו-אסטרונומיה בכיתה ה' או בהמשך לשיעורי

ואילו קבוצות  בשמים ומנסים לראות קבוצות כוכבים, לחפש מידע איך מזהים את כוכב הצפון

כוכבים קיימים בשמים, חלקם ידועים וחלקם לא, מי קבע גילה אותם? לכל קבוצה מאפיינים 

 וסיפור מיתלוגי...

 ןתחום תוכ .2

ומערכות  בתכנית לימודים במדעים , המשך מערכת השמש אסטרונומיה -כדור הארץ והיקום  -

 , וההבדל בין כוכב לבין פלנטה. ביקום

עתיקה, מימי יוון ה ראשית האסטרונומיהבהקשר למיתולוגיה היונית,  היסטוריהתחום תוכן אחר: 

 סיפורי המיתולוגיה היוונית על קבוצות כוכבים.

 ז-ה -שכבת גיל .3

 :מטרות לימודיות .4

o בקצה הדובה הקטנה( תלמיד יזהה, וידע  מיקום כוכב הצפון בשמי הארץ( 

o התלמיד יבין כי כוכב הצפון נמצא בנקודת  הצפונית ביותר של הקוטב הצפוני 

o  הגדולה, הדובה הקטנה, קסיופאה,  )הדובהקבוצות כוכבים בשמים  2-4התלמיד יזהה

 אוריון, עקרב...( במפת 

o ויבנה לה מודל תלת  יתכנן  ,התלמיד יאסוף  מידע  חזותי על קבוצת כוכבים נבחרת

 מימד.

o  התלמיד  יאסוף מידע  ממקורות שונים  ליצירת פוסטר מידעי)תעודת זהות( על קבוצת

 כוכבים הנבחרת

https://www.youtube.com/watch?v=XAlh4JSejyU
https://www.youtube.com/watch?v=XAlh4JSejyU
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 שעות 4 -כ:  משך יחידת לימוד .5

ם לחשיפה של קבוצות כוכבים , חקירה של קבוצה אחת, איסוף מידע והצגתו בתעודת שעתיי

 זהות. שעתיים של בניית מודל תל מימד והצגתו בכיתה

 תיאור השיעור .6

היום לומדים על כוכבים וקבוצות  מה  ההבדל בין כוכב לפלנטה?תזכורת  פתיחה
 כוכבים,

 , שיר בלאדה לכוכביםהצגה והשמעת השיר 

על התלמידים לרשום אילו כוכבים  או קבוצות  -משימת שמע .א התנסות
 )להבדיל מפלנטות(כוכבים מוזכרים  בשיר 

 .לציין שמות פלנטות לא
למצוא את  -: משימהחלוקת מפת השמיים ומפת קבוצות כוכבים .ב

הצפון ואילו קבוצות כוכבים קרובות אליו? היעזרו במקורות כוכב 
-מידע: מפת קבוצות כוכבים, תמונת כיפת השמיים, )ויקיפדיה

 סמרטפון(ב
 

על גבי  POLARISהצגת מיקומו המדויק של כוכב הצפון וכינויו באנגלית= - המשגה

. כוכב הצפון הוא אחד הכוכבים בקבוצת כוכבים שנקראת  מפת הכוכבים
 הדובה הקטנה או העגלה הקטנה.

כוכב  סרטוןבאמצעות הסרטון ? נעזר איך מזהים את כוכב הצפון בשמיים 
 הצפון

 1תמונה מס' -הצגת צילום תכנון העגלה הקטנה-
)תמונה שקף תעודת זהות של הדובה הקטנה בהוראה מפורשת להציג -

לקבוצת הכוכבים על  תעודת זהותלהתייחס לראשי הפרקים של   ( 3מס' 
פי המודל דובה הקטנה: מיקום על פני כדור הארץ, מאפיינים בולטים, 

  כוכבים בולטים, היסטוריה  ומיתולוגיה

היכן כוכב הצפון במודל  ולשאול   2תמונה מס' הצגת מודל   .א יישום
 2מס' בתמונה הדובה הקטנה תלת מימד המוצג 

מתחלקים לקבוצות עבודה, כל קבוצה  -חקר מידעני קבוצתי .ב
ותכין סקיצה המקיפים את כוכב הצפון  בוחרת שם קבוצת כוכבים 

לקבוצת  תעודת זהותלקבוצת הכוכבים , על הקבוצה להכין 
מיקום על  :(3תמונה מס' )הכוכבים על פי המודל דובה הקטנה

, כוכבים בולטים, היסטוריה  פני כדור הארץ, מאפיינים בולטים
 ומיתולוגיה של קבוצת הכוכבים הנבחרת

תכנון ובנייה  של מודל  קבוצת כוכבים על פי השקף של הדובה  .ג
 או ביישום אחר נקרקרדיבת הקטנה

הצגת המידע  ביום  ושעה שתיקבע, הוראה ולמידת למידת   .ד
 עמיתים

 משוב עמיתים על התהליך ועל התוצר רפלקציה

 

 הסופי מודפס של התוצרצילום ו                         נקרקרד יבת צילום של התכנון  .7

https://www.youtube.com/watch?v=rpPk6Y3vth4
https://www.youtube.com/watch?v=l9UJoH_awnk
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 :ההכנות הנדרשות .8

כוכב הצפון בשמים,  סרטון תמונת כיפת השמיים,  מפת קבוצות כוכבים,, שיר בלאדה לכוכבים

ידע בסיסי בשימוש בטינקרקרט, מצגת שיתופית כיתתית לכל קבוצה שקף עם קבוצת הכוכבים 

 הנבחרת

 המיומנויות הנלמדות במהלך הפעילות .9

 ת כוכבים נבחרתממקורות שונים על קבוצ איסוף מידע

:תעודת זהות  שקף /בפוסטר ארגון מידע  והצגתועל קבוצת הכוכבים הנבחרת.  חקר מידעני

 2תמונה מס'  1תמונה מס' 

 3תמונה מס' 

https://www.youtube.com/watch?v=rpPk6Y3vth4
https://www.youtube.com/watch?v=l9UJoH_awnk
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 של קבוצת הכוכבים , על פי הדוגמא של הדובה הקטנה.

במדפסת  תל בתלת  מימד דגם   ובנייתינקרקרט  בת בים הנבחר כקבוצת הכו מודל תכנון 

 בחומרים שונים  מימד או 

 

 הערכה מוצעת .10

 מודל תלת מימדהכנת מחוון עם התלמידים על התהליך  הלמידה הקבוצתי ועל תוצר הלמידה 

 מקורות מידע .11

 וויקיפדיה -קבוצת כוכבים

 כוכב הצפון סרטון  ,שיר בלאדה לכוכבים            

 מעלות 32מפת כוכבים סובבת  קן רוחב 

 

 יך הדגם תוכנן ?הגדרות הדפסהא .12

o ממ'  מסמל את כיפת  3ממ' עובי  100.  ריבוע  שצלעותיו הדגם תוכנן בתינקרקרד
 השמיים

o 1וארוכים  נקבע באמצעות שני מלבנים  צרים   מרכז הריבועX100  בהצלבה בהולמ"מ 

 POLARIS כוכב הצפון מיקומו של נקבע  -בנקודת ההצלבה 
o הקטנה=  המצפן  להתחלת קבוצת הכוכבים הדובה אכוכב הצפון במודל היווה נקודת מוצ

 של קבוצת הכוכבים 
o  נלקחה מאחת הצורות  צורת הכוכביםSTAR    הכוכבים ופיזרתי  7בטינקרקרד שכפלתי

, איחדתי את הכוכבים עם המרחב  אותם על פי הצורה של הדובה הקטנה בתמונה/ות
 .באמצעות תיבת מלבנים צרה מאוד בבולד המישורי

o כותרת הדגםה- LITLE  BEAR   הקוטב הצפוני"  כותרת  לעומתו  ,בהול טקסטנעשתה ב"

 .בבולד
o  אותיות: "כוכב הצפון" בבלוד ואילו האותיותPOLARIS   בהול  
o  0מימיןh   24.00-או שעת ה 0-מסמל את שעת ה –בהול 
o   12משמאל לציר האופקי האותיותh    12.00-שעה המסמל את  –בהול 
o חלק מקבוצת כוכבים קסיופאה  –כוכבים  3מצויים  -בחלק הימני תחתון 
o מצוי כוכב אחד השייך לקבוצת כוכבים הדובה הגדולה)שלא  -בחלק השמאלי תחתון

 נראה בדגם(
o  שותי משום שנתוני רבוט לא ברקנוהגדרות התי נקרנבוטלתיהמודל נשמר ונשלח

 פשרו לי להתקין את התוכנההמחשב שלי לא א
 

  הקשיים שנצפו בתכנון הדגם?  .13

o המודל קבוצת כוכבים חוסר ידע על . 

o ?האם לבנות את הדגם על מרחב מישורי או על מרחב כדורי 

https://www.google.com/search?q=%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA+%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%AA&oq=%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA+%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%AA&aqs=chrome..69i57.9123j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=rpPk6Y3vth4
https://www.youtube.com/watch?v=l9UJoH_awnk
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o  , יש קושי לבנות מודל מבלי בתכנון הדגם היה נדרש לחקור אחר קבוצת הכוכבים

מרכיבי קבוצות הכוכבים ומיקומם במרחב השמיים. חשוב להכיר  -ולהבין את מרכיבי

, המידע עוזר להחליט מה להבליט ולמה ולהעמיק בידע כדי לתכנן את הדגם טוב יותר

 לא. 

o  המידע מאפשר לקבל החלטה לצורת הדגם, למרכיבים שלו. לכן חשוב לעשות חקירה

 בשלב שני מידענית בשלב ראשון ותכנון בניית הדגם בטינקרקרט 

 

 

 

 


