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העצמת חווית הלימוד דרך צילום

זנדבהנחיית צופי 

מנחת , ופוטותרפיהדרך אמנות תרפיתמאמנת טיפולית 

.הורים לבני נוער



צבעים מכל סוג שהוא, כלי כתיבה, A4דפי 2נא להכין : סדנא פעילה

,  גירים צבעונים

, פסטל, פנדה

עפרונות  

צבעוניים



, דרך צילום תצליחו להביא חווית לימוד חדשה
.להרגיע ולעזור לתלמידים



כיצד

כיצד להשתמש בצילום ככלי לימודי:  היום נגלה 
כיצד הצילום עוזר לאתר ילדים במצוקה

זנדצופי 



לנפשכתרפיה אפשר להשתמש בצילום כיצד היום נגלה



?   באילו מצבים חווית הצילום עוזרת לילד 

בעיות   

התנהגות

הפרעות קשב  

וריכוז



בפוטותרפיהצילום 

צילום המשמש ככלי הבעתי  

למצב נפשי והשיח על 

הצילום הינו חלק מטיפול  

.בפוטותרפיה

זנדצופי 



שימוש בצילום כביטוי להבעה

,  היסטוריה, ספרות•

ך ואפילו  "תנ

במתמטיקה הצילום  

מביא הסתכלות  

אחרת על חומר 

הלימוד

זנדצופי 

משולש  : תרגיל במתמטיקה

היכן בבית אנחנו פוגשים  , ותכונותיו

תאתרו? מה היתרון בצורה? בצורה

תבדקו  , תצלמו אותה, את הצורה

.  מה הקושי במשולש והביעו בצילום

זנדצופי 



כיצד הצילום יעזור לך המורה לאתר מצוקה של 
?ילד

?האם פעם שאלתם תלמיד מה הוא מרגיש כלפי עצמו

שתגלו רבות על התלמידים ותוכלו בהתאם  : תרגיל

:גם לדעת כיצד להתנהל מולם

.בקשו מכל ילד לצלם את עצמו:1שלב *

. בקשו ממנו להדפיס את התמונה למקם אותה על דף ולהדביק: 2שלב *

? מי הוא: ורנלים דברים המביעים'לחתוך מז, בקשו ממנו לצבוע:3שלב *

.או כפעילות כיתתית, ס"פגישה שלכם עם התלמיד בזום או בבי:4שלב *



?כיצד כלי זה משמש כתרפיה לנפש

נצלו את הכלי למצוא מה מרגיע •

.את הילדים, אתכם

?מה נראה-בסגר הראשון•

זנדצופי 



בפוטותרפיהתרגיל קצר 



בחרו צילום  
המעיד על רגש 
הכי חזק שלכם

זנדצופי זנדצופי זנדצופי 

זנדצופי זנדצופי 
זנדצופי 

זנדצופי  זנדצופי  זנדצופי  זנדצופי  זנדצופי 



תנו צבע וצורה לרגש-חלק שני לתרגיל

זנדצופי  זנדצופי 



סיכום התרגיל

מה לקחתם  

?מהתרגיל

זנדצופי 



צילום ככלי למידה בכיתה ובזום

זנדצופי 

זנדצופי 



?  שאלות

!תודה על ההקשבה

0522497827-זנדצופי 
tsofisand06@gmail.com

זנדצופי 

שיפור מיומנויות חברתיות במאגר התוכניות של שילוב והכלה -6489מספר תוכנית


