
למידהתרצויאמנות

ה"תשע



"  מתווה"צוות פיתוח והנחיה 

ליווי ויעוץ שוטפים, הדרכה: דפנה גוטמן

עיצוב סביבות למידה: דניאלה לרר

יעוץ: חנה דוד

למידה  תרצויאמנות

תחומית באמנות -היא תוכנית בין

ההוראה והחשיבה  , לטיפוח היצירתיות וקידום הלמידה

בתכני הלימוד במגוון תחומי ידע

של  יוזמה ופיתוח תוכנית היא ה

"המרכז לפיתוח ושילוב האמנויות בחינוך, מתווה"

האגף לחינוך יסודי והקרן לירושלים  , י"מנחבשיתוף ובתמיכתם של 

משרד החינוך, לפיתוח פדגוגי ומחוז ירושלים' ואגף א

כל הזכויות שמורות 
"מתווה"ל

c



בדרך החקרלמידה  תרצויאמנות

אמנות
יצירה בחומרים  

התבוננות באמנות

מוזיאון או גלריה, ביקור באתר

מפגש אמן

תערוכה

מיומנויות

חשיבה
ללמידה בדרך החקר

למידה מתוך התבוננות

יצירתיות
כיתתית-למידה חוץ 

מרחבי בית הספר כסביבות למידה

גילאים-צוותים רב

גלריה בית ספרית

תוכן
מושגים ועקרונות

חיבור להוראה שוטפת

חיבור לנושאים שש שנתיים

:ה"הדגשים חדשים לשנת תשע



עקרונות מנחים

o התבוננותלמידה מתוך
o בדרך החקרלמידה
o לגילוי תכונותיצירה כאמצעי
o ללמידה חושיתהאמנות כאמצעי
oאוצר מיליםוידע משמעותית שלהבניה



גילה" אריאל"בית ספר 
ירושליםתוכנית שילוב        '  כיתה א

טלי ברוך: מנהלת בית הספר

מרים ליברמן: מורה לאמנות

ימימה ספרא: 'מחנכת א

רעות קדוש: 'מורה עמיתה א

לייקוסופי : 'מחנכת ד

דלשאדניפר 'ג: 'מחנכת ג



שלכת



שלכתעקרונות יחידת ההוראה בנושא 
עונות השנה, טבע: תחום ידע

צבעי השלכת, עץ בשלכת:תוכן
השוואה: מיומנות חשיבה

גוונים, צבע, קו מתאר: שפת האמנות
יצירת  , בעפרוןקוירישום :יצירה באמנות

גוונים בעפרון צבעוני וגיר שמן



?  מהי שלכת

?מהו עץ בשלכת

?  איך מציירים עץ

איך נראה עץ לפני 
?השלכת

שאילה כנקודת מוצא



חצר בית הספר כמרחב למידה
?  במה הם דומים: השוואה בין עצים

?במה הם שונים



חצר בית הספר כמרחב  
ליצירה



בוחרים עץ ומציירים אותו בעפרון



הצביעה בכיתה, הרישום בחוץ: ציורי עצים בעפרון



יוצאים לטייל בשכונה  
צבעי השלכתלגלות את  



איסוף עלי שלכת



בהקפתקהכולם לוקחים חלק 



המרחב הופך לכיתת לימוד



העלים 
שנאספו 
הופכים 
לבסיס  
ליצירה 
באמנות  

בכיתה



מצגת אמנים 
המציירים 

שלכת



: לימוד צבעים וגוונים של שלכת
כמו האמנים-יצירת פלטה של צבעי שלכת 



:יישום הלמידה
רישום העלים שנאספו בקו מתאר  

וצביעתם בגווני השלכת





יציאה נוספת לחיפוש  
עצים בשלכת  ועצים ערומים



תגליות ושאלות מהשטח

גילינו עץ עם מחטים שנשרו   
.  ממנו על האדמה

?האם הוא בשלכת

?ומהו עץ ירוק עד



הסתיויציאהתופעות
היציאה מפתיעה בתגליות של סתיו



פעילות השוואה  
עם מעגלי וון



בזמן  , עץ לפני השלכת
: השלכת ואחרי השלכת

מה דומה ומה שונה 
?ביניהם



משווים בין העצים בצילומים 
ומציירים את הדומה והשונה ביניהם





עוצבה והופקה על ידי  , המצגת נכתבה

דפנה גוטמן
מדריכה ומרצה בחינוך לחשיבה  

היצירתיות והאמנות, בדרך החקר

2019

daphnag@mitveh.org.il

.  טל050-756-3385

התוכניות החינוכיות  

צולמו ותועדו על ידי דפנה גוטמן

כל הזכויות שמורות

mailto:daphnag@mitveh.org.il

