תכנית בין-תחומית
לפיתוח היצירתיות
בדרך החקר
דפנה גוטמן
והאמנות
פיתוח והנחיה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית

כיתה
ב'

יחידת הוראה לבית הספר היסודי
במסגרת לימוד הנושא:

פיתוח ,הנחיה וכתיבה

דפנה גוטמן

יחידת הוראה לבית הספר היסודי

כיתה
ב'

פיתוח והנחיה דפנה גוטמן
עיצוב תצוגה

דפנה גוטמן
ודניאלה לרר

שנת לימודים

תשע"ו

תאריך הפעילות

2/2016 – 9/2015

בית ספר
יסודי

אריאל
שכונת גילה ,ירושלים

מנהלת ביה"ס טלי ברוך
כיתה

ב

מורה לאמנות מירי

מחנכת

ימימה ספרא

יחידת הוראה לבית הספר היסודי

ממדי
ההוראה

תורה – אמנות

שעור
במערכת

תוכן

נושא כללי
נושא ליחידת ההוראה
מטרות הוראה מרכזיות

בריאת העולם
ההפרדה כמרכיב מרכזי בבריאה
➢ חשיבות מקום האדם בשמירה על הבריאה – הטבע
➢ אחריות האדם על הסביבה – לשמירה על הבריאה
➢ טיפוח יחס של כבוד של האדם לבריאה
➢ זיהוי תהליך וסדר הבריאה :מה קדם למה ,ארגון ,יצירה של נדבך
על נדבך ,יצירה של מושג (אור) ואח"כ המרכיבים שלו (מאורות)
➢ חשיבות הדיבור בבריאה
➢ בריאה אוטופית
➢ יצירה של עולם
הפרדה (חלוקה ,הבדלה – "למינהו")

אוצר מילים
חבור לתחומי ידע אחרים

הפרדה ,להבדיל ,חלוקה ,רווח ,מעל ,מתחת ,וירא ,ויקרא ,גדר ,בריאה
טבע ,סביבה ,חברה

מטרות נלוות

מושגים מרכזיים

רב תחומיות

יחידת הוראה לבית הספר היסודי

ממדי
ההוראה

חשיבה

➢
➢
➢
➢

שאלות לחקר

איך מבדילים ? מהי הבדלה?
האם כדי להבדיל צריך להפריד?
איך מפרידים ? מהי הפרדה ?
היכן מוצאים הפרדות? מה מאפיין אזור של הפרדה?

➢ האם אלוהים ידע מראש ,לפני תהליך הבריאה ,איך העולם יראה ?
מיומנויות חשיבה למידה מתוך התבוננות – חיפוש וגילוי הפרדות במרחב הציבורי
הפרדה ,זיהוי שלבים ,איסוף מידע ,הקבצה ,מיון וסיווג
מארגני חשיבה חלוקה ,טבלה
שפת החשיבה
יצירתיות

חשיבה ,כלים
יצירתיים

להבדיל ,להפריד בין לבין ,להבחין ,לארגן ,לסווג ,לשייך
➢
➢
➢
➢
➢

המצאה – יצירת הפרדות מהדמיון
איך יוצרים יש מאין?
איך יוצרים סדר באי סדר?
מהו סדר שלבי היצירה – ממה מתחילים ,מה בא אחר כך? כיצד מסיימים?
בין מה למה אפשר להפריד? איך ניצור את ההפרדה ביניהם? מה ניצור
כדי להבדיל ביניהם?

יחידת הוראה לבית הספר היסודי

ממדי
ההוראה

אמנות

צפיה
באמנות

התבוננות בציורים שיש בהם קומפוזיציה המורכבת מחלקים.
אבחנה במרכיבי הפרדה חזותיים בציור ,המבוססות על תבניות גרפיות:
➢ דגש על יצירות גיאומטריות של אשר
➢ אמנים עם קומפוזיציה של חלוקות פנימיות :כמונדריאן ,פיקאסו
רישום הפרדות שמגלים בחצר
ציור גרפי דמיוני של הפרדות בקוים
יצירת מבנה דמיוני או מציאותי שיש בו הפרדה של גדר,
עבודה בתבליט  /תלת מימד בטכניקה מעורבת

יצירה
באמנות

➢
➢
➢
➢

שפת
האמנות

קו ,קו מתאר ,מבנה ,צורה ,תבנית ,דגם ,צבע ,מרקם

יחידת הוראה לבית הספר היסודי

ממדי
ההוראה
למידה
חוץ -
כיתתית
כלים
ומשאבי
הוראה

בחצר בית הספר

משאבי הוראה

דרכי הוראה
מקום בביה"ס

תצוגה
מלווה

פריטים ומוצגים

ברור המושג "הפרדה" ויצירת מאגר הפרדות ,על ידי רישום פריטים
בטבלה מתוך התבוננות – אביזרי הפרדה ,וכתיבת שם לכל אחד מהם
➢ הטכסט המקראי ,התורה ,ספר בראשית ,פרק א'
➢ מצגות באמנות
➢ תמונות
ציור בחצר ,קריאה ,שיחה במליאה ,יצירה אישית
➢ במסדרון בין כיתות א -ב
➢ לוחות לשלושת מימדי התוכנית – חשיבה ,תוכן ואמנות ,מעוצבות
בנייר וקרטון על פי חלוקת הבריאה בספר בראשית
➢ שולחן תצוגה
➢ יצירות התלמידים ,פסוקים ,שאלות חקר וחשיבה ,יצירות אמנות

מבנה
יחידת
ההוראה

פרוט רצף הפעילויות
תחום ידע

מקום

תוכן

1

סיפור הבריאה  -קריאה בספר התורה – הכרות עם התוכן

תורה

כיתת אם

2

מימד ההבדלה בסיפור בריאת העולם – איתור ומיון מידע

תורה

כתת אם

3

ציור :המושג "הפרדה" – חיפוש ,איתור וייצוג פריטי הפרדה מהסביבה

אמנות

חצר בית הספר

4

שאילת שאלות על הפרדה – ביסוס והבניה של ידע

תורה  -אמנות

כיתה

5

אמצעי הפרדה בציור – התבוננות ביצירות אמנות

אמנות

כתת אמנות

6

יצירה :ציור דמיוני מקווי הפרדה – יישום והמצאה

אמנות

כתה

7

יצירת הפרדה בציור ופיסול כאמצעי לביטוי אישי

אמנות

חדר אמנות

8

צילום שקיעה :התפעלות מהבריאה – התבוננות בטבע כמקור השראה

תורה  -אמנות

עבודת בית

9

הצגת עבודות ,רפלקציה על הלמידה ,הערכה

תורה  -אמנות

כיתה

תצוגה מלווה ומסכמת

תורה  -אמנות

מסדרון כתה ב'

פעילות
מס'

10

פעילות
1

קריאת סיפור הבריאה בתורה

מטרות למידה
תוכן
תחום ידע תורה
בריאת העולם,
הנושא
ספר בראשית
פרק א'

הכרות עם סיפור הבריאה ,וסדר הבריאה על שלביו,
כפי שמופיע בספר בראשית:
➢ בריאת העולם כתהליך המורכב משלבים
➢ שלבי הבריאה כנדבך על נדבך :מתוהו ובוהו,
להבדלה ,ליצירת מרכיבי העולם והאדם

מבנה השיעור ושאלות מנחות
קריאה ולמידה במליאה וביחידים את הטכסט המקראי.
➢ על מה מסופר בסיפור הבריאה?
➢ מהו מבנה סיפור הבריאה? ממה הוא מורכב?

פעילות
1

קריאת סיפור הבריאה בתורה

מטרות חשיבה

מיומנויות חשיבה
➢ זיהוי מבנה  -תבנית
➢ זיהוי שלבים בתהליך
שפת החשיבה
סדר  -לסדר ,ארגון  -לארגן ,שלב,
תהליך ,מבנה ,חלק ,שלם ,ליצור,
לפתח ,רכיב  -להרכיב

➢
➢
➢
➢

זיהוי תהליך המורכב משלבים
זיהוי הסדר בתהליך
הכרות עם תהליך התפתחותי
הכרות עם תהליך היוצר שלם מחלקים

בראשית
פרק א'

ָארץ ,הָּ יְּתָּ ה תֹ הּו וָּ בֹהּו ,וְּ חֹ שֶ ְך ,עַ ל-פְּ נֵי תְּ הוֹם; וְּ רּוחַ אֱֹלהִׁ יםְּ ,מ ַרחֶ פֶ ת עַ ל-פְּ נֵי הַ מָּ יִׁם .ג וַ יֹאמֶ ר אֱֹלהִׁ ים ,יְּהִׁ י אוֹר; וַ יְּהִׁ י-אוֹר .ד
ָארץ .ב וְּ הָּ ֶ
אשית ,בָּ ָּרא אֱֹלהִׁ ים ,אֵ ת הַ שָּ מַ יִׁם ,וְּ אֵ ת הָּ ֶ
א בְּ ֵר ִׁ
וַ י ְַּרא אֱֹלהִׁ ים אֶ ת-הָּ אוֹר ,כִׁ י-טוֹב; וַ יַבְּ ֵדל אֱֹלהִׁ ים ,בֵ ין הָּ אוֹר ּובֵ ין הַ חֹ שֶ ְך .ה וַיִׁ ְּק ָּרא אֱֹלהִׁ ים לָּאוֹר יוֹם ,וְּ לַחֹ שֶ ְך קָּ ָּרא ָּל ְּי ָּלה; וַ יְּהִׁ י-עֶ ֶרב וַ יְּהִׁ י-בֹקֶ ר ,יוֹם אֶ חָּ ד.
ו וַ יֹאמֶ ר אֱֹלהִׁ ים ,יְּהִׁ י ָּר ִׁקיעַ בְּ תוְֹך הַ מָּ יִׁם ,וִׁ יהִׁ י מַ בְּ ִׁדיל ,בֵ ין מַ יִׁם לָּמָּ יִׁם .ז וַ יַעַ ׂש אֱֹלהִׁ ים ,אֶ ת-הָּ ָּר ִׁקיעַ  ,וַ יַבְּ ֵדל בֵ ין הַ מַ יִׁם אֲשֶ ר ִׁמתַ חַ ת ל ָָּּר ִׁקיעַ ּ ,ובֵ ין הַ מַ יִׁם אֲשֶ ר מֵ עַ ל ל ָָּּר ִׁקיעַ ; וַ ְּיהִׁ י-כֵן .ח
וַיִׁ ְּק ָּרא אֱֹלהִׁ ים ל ָָּּר ִׁקיעַ  ,שָּ מָּ יִׁם; וַ יְּהִׁ י-עֶ ֶרב וַ יְּהִׁ י-בֹקֶ ר ,יוֹם שֵ נִׁי.
ט וַ יֹאמֶ ר אֱֹלהִׁ ים ,יִׁקָּ וּו הַ מַ יִׁם ִׁמתַ חַ ת הַ שָּ מַ יִׁם אֶ ל-מָּ קוֹם אֶ חָּ ד ,וְּ תֵ ָּראֶ ה ,הַ יַבָּ שָּ ה; וַ יְּהִׁ י-כֵן .י וַיִׁ ְּק ָּרא אֱֹלהִׁ ים ַל ַיבָּ שָּ ה אֶ ֶרץּ ,ולְּ ִׁמ ְּקוֵה הַ מַ יִׁם קָּ ָּרא י ִַׁמים; וַ י ְַּרא אֱֹלהִׁ ים ,כִׁ י-טוֹב .יא וַ יֹאמֶ ר
ָארץ ֶדשֶ א עֵ ׂשֶ ב מַ זְּ ִׁריעַ ז ֶַרע ,לְּ ִׁמינֵהּו ,וְּ עֵ ץ עֹ ׂשֶ ה-פְּ ִׁרי ֲאשֶ ר ז ְַּרע ֹו-
ָארץ; וַ יְּהִׁ י-כֵן .יב וַ תוֹצֵ א הָּ ֶ
ָארץ ֶדשֶ א עֵ ׂשֶ ב מַ זְּ ִׁריעַ ז ֶַרע ,עֵ ץ פְּ ִׁרי עֹ ׂשֶ ה פְּ ִׁרי לְּ ִׁמינ ֹו ,אֲשֶ ר ז ְַּרע ֹו-ב ֹו עַ ל-הָּ ֶ
אֱֹלהִׁ ים ,תַ ְּדשֵ א הָּ ֶ
ישי.
ב ֹו ,לְּ ִׁמינֵהּו; וַ י ְַּרא אֱֹלהִׁ ים ,כִׁ י-טוֹב .יג וַ יְּהִׁ י-עֶ ֶרב וַ יְּהִׁ י-בֹקֶ ר ,יוֹם ְּשלִׁ ִׁ

זיהוי
סדר
מבנה
חלוקה
שלבים

ָארץ; וַ יְּהִׁ י-כֵן .טז
יד וַ יֹאמֶ ר אֱֹלהִׁ ים ,יְּהִׁ י ְּמאֹ רֹת בִׁ ְּר ִׁקיעַ הַ שָּ מַ יִׁם ,לְּ הַ בְּ ִׁדיל ,בֵ ין הַ יוֹם ּובֵ ין הַ ָּל ְּילָּה; וְּ הָּ יּו לְּ אֹ תֹ ת ּולְּ מ ֹוע ֲִׁדיםּ ,ולְּ י ִָּׁמים וְּ שָּ נִׁים .טו וְּ הָּ יּו לִׁ ְּמא ֹורֹת בִׁ ְּר ִׁקיעַ הַ שָּ מַ יִׁם ,לְּ הָּ אִׁ יר עַ ל-הָּ ֶ
וַ יַעַ ׂש אֱֹלהִׁ ים ,אֶ תְּ -שנֵי הַ ְּמאֹ רֹת הַ גְּ דֹלִׁ ים :אֶ ת-הַ מָּ אוֹר הַ ָּגדֹל ,לְּ מֶ ְּמשֶ לֶת הַ יוֹם ,וְּ אֶ ת-הַ מָּ אוֹר הַ קָּ טֹן לְּ מֶ ְּמשֶ לֶת הַ ַל ְּילָּה ,וְּ אֵ ת הַ כ ֹוכָּבִׁ ים .יז וַיִׁ תֵ ן אֹ תָּ ם אֱֹלהִׁ ים ,בִׁ ְּר ִׁקיעַ הַ שָּ מָּ יִׁם ,לְּ הָּ אִׁ יר ,עַ ל-
ָארץ .יח וְּ לִׁ ְּמשֹל ,בַ יוֹם ּובַ ַל ְּילָּהּ ,ולְּ הַ בְּ ִׁדיל ,בֵ ין הָּ אוֹר ּובֵ ין הַ חֹ שֶ ְך; וַ י ְַּרא אֱֹלהִׁ ים ,כִׁ י-טוֹב .יט וַ יְּהִׁ י-עֶ ֶרב וַ יְּהִׁ י-בֹקֶ ר ,יוֹם ְּרבִׁ יעִׁ י.
הָּ ֶ
ָארץ ,עַ ל-פְּ נֵי ְּר ִׁקיעַ הַ שָּ מָּ יִׁם .כא וַיִׁ בְּ ָּרא ֱאֹלהִׁ ים ,אֶ ת-הַ תַ נִׁינִׁם הַ גְּ דֹלִׁ ים; וְּ אֵ ת כָּל-נֶפֶ ש הַ חַ יָּה הָּ רֹמֶ ׂשֶ ת אֲשֶ ר שָּ ְּרצּו
כ וַ יֹאמֶ ר אֱֹלהִׁ ים--י ְִּׁש ְּרצּו הַ מַ יִׁם ,שֶ ֶרץ נֶפֶ ש חַ יָּה; וְּ עוֹף יְּעוֹפֵ ף עַ ל-הָּ ֶ
ָארץ .כג וַ יְּהִׁ י-עֶ ֶרב וַ יְּהִׁ י-בֹקֶ ר ,יוֹם
ּומלְּ אּו אֶ ת-הַ מַ יִׁם בַ י ִַׁמים ,וְּ הָּ עוֹף ,י ִֶׁרב בָּ ֶ
הַ מַ יִׁם לְּ ִׁמינֵהֶ ם ,וְּ אֵ ת כָּל-עוֹף ָּכנָּף לְּ ִׁמינֵהּו ,וַ י ְַּרא אֱֹלהִׁ ים ,כִׁ י-טוֹב .כב וַ יְּבָּ ֶרְך אֹ תָּ ם אֱֹלהִׁ ים ,לֵאמֹר :פְּ רּו ְּּורבּוִׁ ,
ישי.
ח ֲִׁמ ִׁ

ָארץ לְּ ִׁמינָּּה ,וְּ אֶ ת-הַ בְּ הֵ מָּ ה לְּ ִׁמינָּּה ,וְּ אֵ ת כָּלֶ -רמֶ ׂש הָּ א ֲָּדמָּ ה,
ָארץ נֶפֶ ש חַ יָּה לְּ ִׁמינָּּה ,בְּ הֵ מָּ ה ֶוָּרמֶ ׂש וְּ חַ יְּת ֹו-אֶ ֶרץ ,לְּ ִׁמינָּּה; וַ יְּהִׁ י-כֵן .כה וַ יַעַ ׂש אֱֹלהִׁ ים אֶ ת-חַ יַת הָּ ֶ
כד וַ יֹאמֶ ר אֱֹלהִׁ ים ,תוֹצֵ א הָּ ֶ
ָארץ .כז וַיִׁ בְּ ָּרא
ָארץּ ,ובְּ כָּל-הָּ ֶרמֶ ׂש ,הָּ רֹמֵ ׂש עַ ל-הָּ ֶ
ָאדם בְּ צַ לְּ מֵ נּו כִׁ ְּדמּותֵ נּו; וְּ י ְִּׁרדּו בִׁ ְּדגַת הַ יָּם ּובְּ עוֹף הַ שָּ מַ יִׁםּ ,ובַ בְּ הֵ מָּ ה ּובְּ כָּל-הָּ ֶ
לְּ ִׁמינֵהּו; וַ י ְַּרא אֱֹלהִׁ ים ,כִׁ י-טוֹב .כו וַ יֹאמֶ ר אֱֹלהִׁ יםַ ,נעֲׂשֶ ה ָּ
ָארץ ,וְּ כִׁ בְּ שֻׁ הָּ ; ְּּורדּו בִׁ ְּדגַת הַ ָּיםּ ,ובְּ עוֹף
ּומלְּ אּו אֶ ת-הָּ ֶ
ָאדם בְּ צַ לְּ מ ֹו ,בְּ צֶ לֶם אֱֹלהִׁ ים בָּ ָּרא אֹ ת ֹוָּ :זכָּר ּונְּקֵ בָּ ה ,בָּ ָּרא אֹ תָּ ם .כח וַ יְּבָּ ֶרְך אֹ תָּ ם ,אֱֹלהִׁ ים ,וַ יֹאמֶ ר לָּהֶ ם אֱֹלהִׁ ים פְּ רּו ְּּורבּו ִׁ
אֱֹלהִׁ ים אֶ ת-הָּ ָּ
ָארץ ,וְּ אֶ ת-כָּל-הָּ עֵ ץ אֲשֶ ר-ב ֹו פְּ ִׁרי-עֵ ץ ,ז ֵֹרעַ ז ַָּרעָּ :לכֶם יִׁהְּ ֶיה,
ָארץ .כט וַ יֹאמֶ ר אֱֹלהִׁ ים ,הִׁ נֵה נָּתַ תִׁ י ָּלכֶם אֶ ת-כָּל-עֵ ׂשֶ ב ז ֵֹרעַ ז ֶַרע אֲשֶ ר עַ ל-פְּ נֵי כָּל-הָּ ֶ
הַ שָּ מַ יִׁםּ ,ובְּ כָּל-חַ יָּה ,הָּ רֹמֶ ׂשֶ ת עַ ל-הָּ ֶ
ָארץ ,אֲשֶ ר-ב ֹו נֶפֶ ש חַ יָּה ,אֶ ת-כָּל-י ֶֶרק עֵ ׂשֶ ב ,לְּ ָאכְּ לָּה; וַ יְּהִׁ י-כֵן .לא וַ י ְַּרא אֱֹלהִׁ ים אֶ ת-כָּל-אֲשֶ ר עָּ ׂשָּ ה ,וְּ הִׁ נֵה-טוֹב ְּמאֹ ד;
ָארץ ּולְּ כָּל-עוֹף הַ שָּ מַ יִׁם ּולְּ כֹ ל רוֹמֵ ׂש עַ ל-הָּ ֶ
לְּ ָאכְּ לָּה .ל ּולְּ כָּל-חַ יַת הָּ ֶ
וַ יְּהִׁ י-עֶ ֶרב וַ יְּהִׁ י-בֹקֶ ר ,יוֹם הַ ִׁש ִׁשי.
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בראשית
פרק א'

ָארץ ,הָּ יְּתָּ ה תֹ הּו ָּובֹהּו ,וְּ חֹ שֶ ְך ,עַ ל-פְּ נֵי תְּ ה ֹום; וְּ רּוחַ אֱֹלהִׁ יםְּ ,מ ַרחֶ פֶ ת עַ ל-פְּ נֵי הַ מָּ יִׁם .ג ַויֹאמֶ ר אֱֹלהִׁ ים,
ָארץ .ב וְּ הָּ ֶ
אשית ,בָּ ָּרא אֱֹלהִׁ ים ,אֵ ת הַ שָּ מַ יִׁם ,וְּ אֵ ת הָּ ֶ
א בְּ ֵר ִׁ
יְּהִׁ י אוֹר; ַויְּהִׁ י-אוֹר .ד ַוי ְַּרא אֱֹלהִׁ ים אֶ ת-הָּ אוֹר ,כִׁ י-טוֹב; ַויַבְּ ֵדל אֱֹלהִׁ ים ,בֵ ין הָּ אוֹר ּובֵ ין הַ חֹ שֶ ְך .ה וַיִׁ ְּק ָּרא ֱאֹלהִׁ ים לָּאוֹר יוֹם ,וְּ לַחֹ שֶ ְך קָּ ָּרא ָּל ְּילָּה; ַויְּהִׁ י-עֶ ֶרב ַויְּהִׁ י-
בֹקֶ ר ,יוֹם אֶ חָּ ד.
ו ַויֹאמֶ ר אֱֹלהִׁ ים ,יְּהִׁ י ָּר ִׁקיעַ בְּ תוְֹך הַ מָּ יִׁם ,וִׁ יהִׁ י מַ בְּ ִׁדיל ,בֵ ין מַ יִׁם לָּמָּ יִׁם .ז ַויַעַ ׂש אֱֹלהִׁ ים ,אֶ ת-הָּ ָּר ִׁקיעַ ַ ,ויַבְּ ֵדל בֵ ין הַ מַ יִׁם אֲשֶ ר ִׁמתַ חַ ת ל ָָּּר ִׁקיעַ ּ ,ובֵ ין הַ מַ ִׁים אֲשֶ ר מֵ עַ ל
ל ָָּּר ִׁקיעַ ; ַויְּהִׁ י-כֵן .ח ַויִׁ ְּק ָּרא אֱֹלהִׁ ים ל ָָּּר ִׁקיעַ  ,שָּ מָּ יִׁם; ַויְּהִׁ י-עֶ ֶרב ַויְּהִׁ י-בֹקֶ ר ,יוֹם שֵ נִׁי.
ט ַויֹאמֶ ר אֱֹלהִׁ ים ,יִׁקָּ וּו הַ מַ יִׁם ִׁמתַ חַ ת הַ שָּ מַ יִׁם אֶ ל-מָּ קוֹם אֶ חָּ ד ,וְּ תֵ ָּראֶ ה ,הַ יַבָּ שָּ ה; ַויְּהִׁ י-כֵן .י ַויִׁ ְּק ָּרא אֱֹלהִׁ ים ַליַבָּ שָּ ה אֶ ֶרץּ ,ולְּ ִׁמ ְּקוֵה הַ מַ יִׁם קָּ ָּרא י ִַׁמים; ַוי ְַּרא אֱֹלהִׁ ים,
ָארץ ֶדשֶ א עֵ ׂשֶ ב
ָארץ; ַויְּהִׁ י-כֵן .יב ַותוֹצֵ א הָּ ֶ
ָארץ ֶדשֶ א עֵ ׂשֶ ב מַ זְּ ִׁריעַ ז ֶַרע ,עֵ ץ פְּ ִׁרי עֹ ׂשֶ ה פְּ ִׁרי לְּ ִׁמינ ֹו ,אֲשֶ ר ַז ְּרע ֹו-ב ֹו עַ ל-הָּ ֶ
כִׁ י-טוֹב .יא ַויֹאמֶ ר אֱֹלהִׁ ים ,תַ ְּדשֵ א הָּ ֶ
ישי.
מַ זְּ ִׁריעַ ז ֶַרע ,לְּ ִׁמינֵהּו ,וְּ עֵ ץ עֹ ׂשֶ ה-פְּ ִׁרי אֲשֶ ר ז ְַּרע ֹו-ב ֹו ,לְּ ִׁמינֵהּו; ַוי ְַּרא אֱֹלהִׁ ים ,כִׁ י-טוֹב .יג ַויְּהִׁ י-עֶ ֶרב ַו ְּיהִׁ י-בֹקֶ ר ,יוֹם ְּשלִׁ ִׁ
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יד ַויֹאמֶ ר אֱֹלהִׁ ים ,יְּהִׁ י ְּמאֹ רֹת בִׁ ְּר ִׁקיעַ הַ שָּ מַ יִׁם ,לְּ הַ בְּ ִׁדיל ,בֵ ין הַ יוֹם ּובֵ ין הַ ָּל ְּילָּה; וְּ הָּ יּו לְּ אֹ תֹ ת ּולְּ מ ֹו ֲע ִׁדיםּ ,ולְּ י ִָּׁמים וְּ שָּ נִׁים .טו וְּ הָּ יּו לִׁ ְּמא ֹורֹת בִׁ ְּר ִׁקיעַ הַ שָּ מַ יִׁם ,לְּ הָּ אִׁ יר
ָארץ; ַויְּהִׁ י-כֵן .טז ַויַעַ ׂש אֱֹלהִׁ ים ,אֶ תְּ -שנֵי הַ ְּמאֹ רֹת הַ גְּ דֹלִׁ ים :אֶ ת-הַ מָּ אוֹר הַ ָּגדֹל ,לְּ מֶ ְּמשֶ לֶת הַ יוֹם ,וְּ אֶ ת-הַ מָּ אוֹר הַ קָּ טֹן לְּ מֶ ְּמשֶ לֶת הַ ַל ְּילָּה ,וְּ אֵ ת הַ כ ֹוכָּבִׁ ים .יז
עַ ל-הָּ ֶ
ָארץ .יח וְּ לִׁ ְּמשֹל ,בַ יוֹם ּובַ ַל ְּילָּהּ ,ולְּ הַ בְּ ִׁדיל ,בֵ ין הָּ אוֹר ּובֵ ין הַ חֹ שֶ ְך; ַוי ְַּרא אֱֹלהִׁ ים ,כִׁ י-טוֹב .יט ַויְּהִׁ י-עֶ ֶרב ַו ְּיהִׁ י-
וַיִׁ תֵ ן אֹ תָּ ם אֱֹלהִׁ ים ,בִׁ ְּר ִׁקיעַ הַ שָּ מָּ יִׁם ,לְּ הָּ אִׁ יר ,עַ ל-הָּ ֶ
בֹקֶ ר ,יוֹם ְּרבִׁ יעִׁ י.
ָארץ ,עַ ל-פְּ נֵי ְּר ִׁקיעַ הַ שָּ מָּ יִׁם .כא וַיִׁ בְּ ָּרא אֱֹלהִׁ ים ,אֶ ת-הַ תַ נִׁינִׁם הַ גְּ דֹלִׁ ים; וְּ אֵ ת כָּל-נֶפֶ ש הַ חַ יָּה
כ ַויֹאמֶ ר אֱֹלהִׁ יםִׁ --י ְּש ְּרצּו הַ מַ יִׁם ,שֶ ֶרץ נֶפֶ ש חַ יָּה; וְּ עוֹף יְּעוֹפֵ ף עַ ל-הָּ ֶ
ּומלְּ אּו אֶ ת-הַ מַ יִׁם בַ י ִַׁמים,
הָּ רֹמֶ ׂשֶ ת אֲשֶ ר שָּ ְּרצּו הַ מַ יִׁם לְּ ִׁמינֵהֶ ם ,וְּ אֵ ת כָּל-עוֹף ָּכנָּף לְּ ִׁמינֵהּוַ ,וי ְַּרא אֱֹלהִׁ ים ,כִׁ י-טוֹב .כב ַויְּבָּ ֶרְך אֹ תָּ ם אֱֹלהִׁ ים ,לֵאמֹ ר :פְּ רּו ְּּורבּוִׁ ,
ישי.
ָארץ .כג ַויְּהִׁ י-עֶ ֶרב ַויְּהִׁ י-בֹקֶ ר ,יוֹם ח ֲִׁמ ִׁ
וְּ הָּ עוֹף ,י ִֶׁרב בָּ ֶ
ָארץ לְּ ִׁמינָּּה ,וְּ אֶ ת-הַ בְּ הֵ מָּ ה לְּ ִׁמינָּּה ,וְּ אֵ ת
ָארץ נֶפֶ ש חַ יָּה לְּ ִׁמינָּּה ,בְּ הֵ מָּ ה ָּו ֶרמֶ ׂש וְּ חַ יְּת ֹו-אֶ ֶרץ ,לְּ ִׁמינָּּה; ַויְּהִׁ י-כֵן .כה ַויַעַ ׂש אֱֹלהִׁ ים אֶ ת-חַ יַת הָּ ֶ
כד ַויֹאמֶ ר אֱֹלהִׁ ים ,תוֹצֵ א הָּ ֶ
ָארץ,
ָאדם בְּ צַ לְּ מֵ נּו כִׁ ְּדמּותֵ נּו; וְּ י ְִּׁרדּו בִׁ ְּדגַת הַ יָּם ּובְּ עוֹף הַ שָּ מַ יִׁםּ ,ובַ בְּ הֵ מָּ ה ּובְּ כָּל-הָּ ֶ
כָּלֶ -רמֶ ׂש הָּ א ֲָּדמָּ ה ,לְּ ִׁמינֵהּו; ַוי ְַּרא אֱֹלהִׁ ים ,כִׁ י-טוֹב .כו ַויֹאמֶ ר אֱֹלהִׁ יםַ ,נעֲׂשֶ ה ָּ
ָאדם בְּ צַ לְּ מ ֹו ,בְּ צֶ לֶם אֱֹלהִׁ ים בָּ ָּרא אֹ ת ֹוָּ :זכָּר ּונְּקֵ בָּ ה ,בָּ ָּרא אֹ תָּ ם .כח ַויְּבָּ ֶרְך אֹ תָּ ם ,אֱֹלהִׁ יםַ ,ויֹאמֶ ר לָּהֶ ם
ָארץ .כז וַיִׁ בְּ ָּרא אֱֹלהִׁ ים אֶ ת-הָּ ָּ
ּובְּ כָּל-הָּ ֶרמֶ ׂש ,הָּ רֹמֵ ׂש עַ ל-הָּ ֶ
ָארץ .כט ַויֹאמֶ ר אֱֹלהִׁ ים ,הִׁ נֵה נָּתַ תִׁ י ָּלכֶם אֶ תָּ -כל-עֵ ׂשֶ ב
ָארץ ,וְּ כִׁ בְּ שֻׁ הָּ ; ְּּורדּו בִׁ ְּדגַת הַ יָּםּ ,ובְּ עוֹף הַ שָּ מַ יִׁםּ ,ובְּ כָּל-חַ יָּה ,הָּ רֹמֶ ׂשֶ ת עַ ל-הָּ ֶ
ּומלְּ אּו אֶ ת-הָּ ֶ
אֱֹלהִׁ ים פְּ רּו ְּּורבּו ִׁ
ָארץ,
ָארץ ּולְּ כָּל-עוֹף הַ שָּ מַ יִׁם ּולְּ כֹ ל רוֹמֵ ׂש עַ ל-הָּ ֶ
ָארץ ,וְּ אֶ ת-כָּל-הָּ עֵ ץ אֲשֶ ר-ב ֹו פְּ ִׁרי-עֵ ץ ,ז ֵֹרעַ ז ַָּרעָּ :לכֶם יִׁהְּ יֶה ,לְּ ָאכְּ לָּה .ל ּולְּ כָּל-חַ יַת הָּ ֶ
ז ֵֹרעַ ז ֶַרע אֲשֶ ר עַ ל-פְּ נֵי כָּל-הָּ ֶ
אֲשֶ ר-ב ֹו נֶפֶ ש חַ יָּה ,אֶ ת-כָּל-י ֶֶרק עֵ ׂשֶ ב ,לְּ ָאכְּ לָּה; ַויְּהִׁ י-כֵן .לא ַוי ְַּרא אֱֹלהִׁ ים אֶ ת-כָּל-אֲשֶ ר עָּ ׂשָּ ה ,וְּ הִׁ נֵה-טוֹב ְּמאֹ ד; ַויְּהִׁ י-עֶ ֶרב ַויְּהִׁ י-בֹקֶ ר ,יוֹם הַ ִׁש ִׁשי.

אבחנה בפעולות ההבדלה
בסיפור בריאת העולם

פעילות
2

מטרות חשיבה

מיומנויות חשיבה
➢
➢
➢
➢
➢
➢

זיהוי רכיבים
הפרדה בין רכיבים
זיהוי שלבים בתהליך
אבחנה בין השלם וחלקיו
מיון ,הקבצה
יצירת תבחינים

שפת החשיבה
להבדיל ,להפריד ,לארגן ,לסווג ,למיין,
לקשר ,לקבץ ,לשיים ,להבחין ,לאפיין,
לשייך

➢
➢
➢
➢
➢

ההבדלה והפרדה כמרכיב ארגוני
המעבר מהכלל אל הפרט – מאור למאורות
פעולת ההבדלה כמרכיב משמעותי בתהליך
יצירתי
הגדרת קבוצה ושיוך פריטים לקבוצה על ידי
תכונות ומאפיינים
העברה :תהליך הבריאה כמבנה התפתחותי

פעילות
3

ברור המושג "הפרדה"
למידה מתוך התבוננות  -פעילות באמנות

טכניקה באמנות
➢ רישום בעפרון
ציוד לכל תלמיד
עפרון ,מחק ,מחדד ,בריסטול לבן
בגודל  ,4Aמצע קשיח לציור

שפת האמנות
קו ,קו מתאר

חיפוש וגילוי בציור בחצר בית הספר

מטרות
➢ ברור המושג הפרדה
➢ מציאת דוגמאות לאביזרי הפרדה מ"השטח"
➢ יצירת מאגר של סוגי הפרדות
➢ מעבר מהחזותי  /מהדימוי  -למילה

מבנה הפעילות
➢
➢
➢
➢

יציאה לחצר ביה"ס .התבוננות משותפת במרחב .חיפוש אביזרים מפרידים:
מה אתם רואים בחצר שמפריד בין דברים? בין מה למה הוא מפריד?
הסבר למשימה וחלוקת ציוד :כל ילד או זוג ממלאים את הדף שלהם ברישום
של מגוון אביזרים שהם רואים בחצר היוצרים הפרדה.
כתיבת הסבר ליד כל ציור – מהו האביזר ובין מה למה הוא מפריד?
הצגת העבודות במליאה ,ויצירת מאגר כיתתי של אביזרי הפרדה.

פעילות
3

למידה מתוך התבוננות  -פעילות באמנות
חיפוש וגילוי בציור בחצר בית הספר
לברור המושג "הפרדה"

מטרות חשיבה

מיומנויות חשיבה
➢
➢
➢
➢
➢

התבוננות
זיהוי רכיבים במרחב
יצירת הקשרים
פרשנות
יצירת מאגר מידע
שפת החשיבה

מבדיל  -להבדיל בין לבין
מפריד  -להפריד בין לבין

➢
➢
➢
➢
➢

למידה מתוך התבוננות
חיפוש וגילוי
התאמה בין מושג (הבדלה ,הפרדה) לביטוי
המוחשי שלו במציאות
יצירת הקשרים בין מושג לשימושיו
שימוש בדמיון

פעילות
3

באילו אביזרי הפרדה אתם
מבחינים בחצר בית הספר ?

מבנה הפעילות
 .1יציאה לחצר עם נייר בריסטול לבן  ,4Aעפרון ומצע לציור
 .2התבוננות מסביב וחיפוש סוגים ואביזרים שונים של הפרדה
 .3מה אתם רואים בחצר שמפריד בין דברים? בין מה למה הוא מפריד?
 .4מילוי דף הציור בשרטוטים של מגוון אביזרי הפרדה
 .5כתיבת שם והסבר ליד כל אביזר שמגלים
העבודה ביחידים או בזוגות.
שפה ומושגים
במהלך הפעילות מתגלה הקושי של
התלמידים בהבנת המושג "הפרדה" ,ולאט
לאט עם הבנת המושג עולים רעיונות
מעניינים ומגוונים .אוצר המילים גדל ברגע
שנכתבים מילת הגדרה והסבר ליד כל ציור.

גדר

מטריה

סוגי הפרדות :מה גיליתם בחצר ?

שלב א':

מה אני רואה ?
 .1התבוננות ,חיפוש וגילוי
 .2ציור אוסף פריטים

סוגי הפרדות :מה גיליתם בחצר ?
▪ גדר  -שמפרידה בין צד אחד לצד שני
▪ רצפה
▪ קו  -בין הדשא לריצוף
▪ דלת
▪ שער
▪ חלון
▪ וילון

שלב ב':

הגדרה:
מהחזותי  -למילולי

כתיבת שם והסבר לכל פריט

▪ מטריה – הפרדה בין הגשם לילד מתחת
▪ נעל כדורגל – הפרדה בין הרגל לכדור
▪ רוכסן  -שמפריד בין החוץ לפנים
▪ פח אשפה – הפרדה בין האשפה לסביבה

סוגי הפרדות :מה גיליתם בחצר ?
▪ גדר  -שמפרידה בין צד אחד לצד שני
▪ רצפה
▪ קו  -בין הדשא לריצוף
▪ דלת
▪ שער
▪ חלון
▪ וילון

שלב ג':

ומה עוד ?

הרחבת החיפוש,
יצירת הקשרים חדשים

▪ מטריה – הפרדה בין הגשם לילד מתחת
▪ נעל כדורגל – הפרדה בין הרגל לכדור
▪ רוכסן  -שמפריד בין החוץ לפנים
▪ פח אשפה – הפרדה בין האשפה לסביבה

שאילת שאלות

פעילות
4

שאלות מובילות של המורות

אילו סוגי הפרדה
אנחנו מכירים?
אילו סוגי מים
אתם מכירים?

פעילות
5

איך יוצרים הפרדה בציור?

אמצעי הפרדה בציור:

קו

צבע

דגם

מרקם

פרספקטיבה

פעילות
6

ציור עם
קוי
הפרדה

פעילות
7

יצירת הפרדה
אני מפריד/ה בין ....ל....
_____________________________________________________________

יישום הידע ביצירה ,המצאה ושימוש בדמיון

יצירה של תלמיד מכיתה א' הבאה להמחיש את הטקסט

יצירה

היעד :שימוש בדמיון
האמצעי :מצע ואביזר אחיד ליצירה:
משטח קלקר ומקלוני עץ ליצירת גדר מפרידה.
כל השאר נתון להבנה ולדמיון שלהם.

אני מפריד/ה בין....ל...

תהליך
היצירה

גיבוש רעיון ,תכנון בסקיצה ולבסוף עבודה בחומרים
התהליך נעשה לאורך מספר שיעורים,
הדבר איפשר לילדים להיערך ולהביא חפצים המתאימים ליצירתם מהבית

 .1סקיצה לתכנון

 .2יצירה סופית

סקיצה
ויצירה

הרעיון :הפרדה בין שמש לירח

 .1הסקיצה לתכנון

 .2היצירה הסופית

מגוון
סקיצות

הסקיצות ממחישות מגוון רעיונות הפרדה

יצירות
הילדים

באילו סוגי הפרדות מבחינים ביצירות הילדים ?

הפרדה בין יום ללילה ,פלסטיק לשעם ,נמוך לגבוה ,שטוח לבולט ,שמים לארץ,
בין מעל מתחת ,צהוב לשחור ,כחול לחום ,פלסטלינה לצבע ,כהה לבהיר.....

פעילות
8

פרטים
מציורי
שקיעה
של
טרנר ומונה

פעֲלּות מהבריאה
הִתְ ַּ

מראה שקיעת השמש

משימת צילום  -למידה מתוך התבוננות
מראה שקיעת השמש

המשימה :
התלמידים התבקשו לצלם שקיעה שמשכה
את תשומת ליבם ,וממחישה את יפי הטבע.

האמצעי:
המצלמה ככלי לחיפוש והתבוננות.

המטרה:
מתוך רצון ליצור אצל התלמידים רגישות סביבתית
ולעודד אותם לשמור על הטבע ,משימה זו באה
לפקוח את עיניהם ולפתח אצלם מודעות ליפי
הבריאה ,ולעוצמה האסתטית של הטבע מסביב.

חקר הטבע  -צילומי שקיעה
התלמידים שלחו למחנכת צילומי שיקעה במייל,
והיא הדפיסה להם אותם במעבדת צילום.

חלק מהצילומים נעשו בעזרת ההורים ,ובזמן
טיולים משפחתיים.

פעילויות לכיתה א'

הבדלה בין אור לחושך

ניגוד

ניגוד :ניגוד בין שחור ללבן – מגזרות נייר

הבדלה בין מים ,שמים ויבשה

בהיר
מאיר

ציור על שקף מונח על רקע שחור
ומתגלה בעזרת אביזר בהיר דמוי שמש וירח

המורה שרה מדגימה ,ואחר כך התלמידות מנסות – איזו חדוות גילוי!

התצוגה

התצוגה כסביבת למידה

לוחות התצוגה
עשויים מקרטון כוורת
בתבליט ,עם ניירות
בריסטול צבעוני
מודבקים עליהם.

עיצוב שלושה הלוחות משקף שלושה מרכיבים
מרכזיים בהפרדה בבריאה :הפרדה בין אור
לחושך ,בין שמים לארץ ,בין ים ליבשה

העיצוב בא לשקף ולשרת
את המודל ,התוכן ,תהליכי
החשיבה ,היצירה והתוצרים
התצוגה מורכבת משלושה לוחות
המשקפים את מודל התוכנית:
תוכן ,חשיבה ,אמנות

התצוגה

הילדים
התצוגה ממוקמת במקום
מרכזי ונגיש לילדים

משאב הוראה
התערוכה מיועדת
כמשאב הוראה ולמידה
לכלל בית הספר

התצוגה מלווה ומניעה למידה
ומהווה כחלק ממנו

תפקיד המורים
המשטחים בלוחות
והאלמנטים בתבליט
מיועדים למורים,
כדי שיוסיפו בהם
חומרים משלהם.

מצגת זו הוכנה עבור
אגף א' לפיתוח פדגוגי ,המזכירות הפדגוגית
חינוך לחשיבה בדרך החקר
משרד החינוך
דפנה גוטמן
מדריכה ומרצה בחינוך לחשיבה
2019
daphnag@mitveh.org.il
טל050-7563385 .

צילומים ותעוד נעשו
על ידי דפנה גוטמן
כל הזכויות שמורות

