
האמנויות 
כמשאב לימודי

דרכי הוראה בינתחומיות



כיצד ניתן לקדם מפגשים 
?  בינתחומיים

כיצד ניתן לקדם למידה חברתית  
?  רגשית באמצעות שילוב האמנויות

עד כמה ההוראה מזמנת  
?יצירתיות, בחירות אישיות

כמה אנחנו יוזמים שיתופי פעולה  
?האמנויותעם מורים מתחומי 



https://youtu.be/o785FQroyoM?t=3

/  להשתמש/ לשלבניתן כיצד 
לתחום  את השיר לחבר 
?שלךהדעת 

https://youtu.be/o785FQroyoM?t=3
https://youtu.be/o785FQroyoM?t=3


תהליך מובנה של צוותי הוראה

תהליך  
הוראה  
ולמידה

סיעור  
מוחות

תכנון  
תוצר

הצגת  
התוצר

חשיפה  
לסוגי  

טקסטים  
בתחומים  

שונים

טבע העולם כדימוי לטבע האדם-רעיון גדול •

הרעיוןומיפוי אסוציאטיבי של שיח •

:  בחירת טקסטים רלוונטיים בתחומי הדעת השונים•
,  יצירה מוסיקלית/ סיפור/ שיר, מידעיטקסט 
אמנותיצירת 

למה, מה, מתי, איפה, מי: על טקסטשאילת שאלות •

אמנותיים בהתייחס לשאלות  דרכי ייצוג בחירה של •
(קולנוע, מחול, אמנות חזותית, תיאטרון, מוסיקה)



–רעיון גדול 
טבע העולם  
כדימוי לטבע  

האדם

1

בחירת טקסטים רלוונטיים  
טקסט  : הדעתבתחומי 

יצירה  / סיפור/ שיר, מידעי
אמנותיצירת , מוסיקלית

3

ומיפוי  שיח 
אסוציאטיבי של  

הרעיון

2

שאילת שאלות על  
,  איפה, מי: טקסט
למה, מה, מתי

4

בחירה של דרכי ייצוג  
,  מוסיקה)אמנותי לשאלות 

,  אמנות חזותית, תיאטרון
(קולנוע, מחול

5

https://www.youtube.com/watch?v=o785FQroyoM


דוגמאות להכנת תוצרים

הטקסטכתיבה והצגת סצנה המתכתבת עם •

הכנת תיאטרון בובות המייצגות דמויות בטקסט•

, המייצגות מקום( צילום, מיצג, פיסול, ציור)עבודות אמנות יצירת •

בפנטומימה ברוח הרעיון בטקסט  , בתנועהעבודה רעיון , זמן

עריכת קליפ של תמונות•

בחירה של מוסיקה בעקבות אחד הרעיונות בטקסט•



–רעיון גדול 
טבע העולם  
כדימוי לטבע  

האדם

1

בחירת טקסטים רלוונטיים  
טקסט  : הדעתבתחומי 

יצירה  / סיפור/ שיר, מידעי
אמנותיצירת , מוסיקלית

3

ומיפוי  שיח 
אסוציאטיבי של  

הרעיון

2

שאילת שאלות על  
,  איפה, מי: טקסט
למה, מה, מתי

4

בחירה של דרכי ייצוג  
,  מוסיקה)אמנותי לשאלות 

,  אמנות חזותית, תיאטרון
(קולנוע, מחול

5

https://www.youtube.com/watch?v=o785FQroyoM


:יזמן שילוב ממדיםהוראה בינתחומי תהליך 

ממד מילולי

ממד פיסי

ממד חזותי

ממד מוסיקלי



תהליך הוראה בינתחומי 
? השוניםכיצד נפגשים התחומים 

:צירים לשיתופי פעולה 

בסוגי טקסטים שונים  משותף -רעיון גדול•

כבסיס לשיתוףשירים / סיפורי תנך/ אגדות/ מיתוסים•

קוביסטינושא שברים וציור לדוגמה-משותפיםמושגים •

?המשותף למדען ולאמן שחיו באותה תקופהלדוגמה -מקום זמן •



?בשילוב אמנויותמהי החשיבות 
שונים  סינתזת רעיונות מתחומים •

למידה הקשרית טובה יותר•

למידה המכוונת לחוזקות ולהבדלים האישיים של התלמידים•

המשלבת סוגי מיומנויות  , חווייתית, למידה פעילה•

למידה מתוך מוטיבציה ועניין גדולים יותר  •

מעורבות, מעוררת סקרנות, למידה יצירתיות•

בצוות  למידה מבוססת על עבודה •

חשיפה לתרבות ולהשכלה כללית•



הוראה משלבת אמנויות
שונות חוויית  חוזקותמזמנת לתלמידים בעלי 

.יותרמעמיקה ורלוונטית , למידה טובה


