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שיעור במפתח הל"ב לכיתות ה'- ו'

נֹוֵׂשא ַהִּׁשעּור: חשיבה יצירתית

נָא ִהְצַטּיְדּו ב: ַּדִּפים, ְּכֵלי ְּכִתיבה

ִעם ַהּמֹוָרה: טלי מנצ'יקובסקי



מה נלמד היום?
נדבר על חשיבה יצירתית 1.

נכיר מספר המצאות, ונשאל: 2.
כיצד נוצרו המצאות בעולם•
האם כל אחד יכול להיות יצירתי? •
באילו תחומים ניתן לגלות יצירתיות? •

3. ועוד הפתעות...



כלי כתיבה דפים
              טושים

מה כדאי לכם להכין לשיעור?

צבעים



תרגיל ראשון

 לפניכם ציור של  משולש
 קחו כלי כתיבה/צבעים והמשיכו את הציור כפי שנראה

לכם



תרגיל שני

 לפניכם 3 שורות בכל
שורה  3 נקודות

 עליכם לחבר את כל
 הנקודות באמצעות 4

 קווים ישרים, בלי להרים
 את היד מהדף או לחזור

אחורה



תרגיל שלישי

לפניכם 3 משולשים שנוצרו ע"י טושים
עליכם להזיז 3 טושים על מנת ליצור 5 משולשים



   ?טל: היי, מה העניינים
שני: בסדר

?טל: מה את עושה
שני :אני בבית שומרת על האחים הקטנים שלי

                       . סתם פותרת כל מיני חידות מדליקות באיזו אפליקציה שהורדתי  
???מה איתך

!!!טל: סתם בבית משתעממת. אין מה לעשות
.ההורים שלי לא מרשים לי לצאת מהבית

 כל הזמן הם אומרים לי את ילדה יצירתית, תחשבי על משהו תעסיקי את עצמך
!!!תצאי מהקופסא – תכיני יצירות, תכתבי שירים....אוף

שני: איזה כיף לך, הלוואי וידעתי לצייר, ולחשוב בצורה יצירתית. 



צאו מהקופסא!   !תהיי יצירתית

תהיה יצירתי! 

כל הזמן אומרים... 



...להיות יצירתי
  

?מה זה אומר

אבל מה זה אומר? 



כיצד מגיעות המצאות לעולם?



קרטיב /ארטיק קרח

פרנק אפרסון



מגב השמשה הקדמית
 

 מרי אנדרסון



 לואי ברייל

כתב ברייל



 היימן ליפמן

מחק בקצה העיפרון



?איך הם חשבו על זה



:כעת נברר

איך נוצרו כל מיני המצאות?•

מי יכול להמציא דברים?•

באילו תחומים היצירתיות באה לידי ביטוי?•



 המצאות נוצרות
:בעקבות

 מענההזדמנות
דמיוןלצורך

המצאות נוצרות בעקבות...



באילו תחומים היצרתיות באה לידי 
ביטוי?

 יצירתיות וחשיבה יצירתית
יכולות להתקיים בכל תחום עיסוק



מסיימים ומסכמים

 מי יכול להמציא דברים ולהיות
...ילדים, מבוגרים?יצירתי

בעצם כולם
 .יכולים להמציא דברים ולשפר את העולם



"לא כל דבר שיוצרים הוא יצירתי, 
אך כל אדם יכול להיות יצירתי ובכל תחום 

עיסוק"

מסיימים ומסכמים



המשיכו את המשפט

נדרשתי להיות יצירתי כש...

הייתי צריך/ה להיות יצירתי/ת כש...



עכשיו הגיע תורכם לחשוב יצירתית 

חשבו על רעיון יצירתי משלכם, שישמש 
אתכם בזמן שאתם שוהים הרבה בבית 

ומשעמם לכם...
חשבו על החומרים שיכולים לשמש אתכם 

מהסביבה הביתית וגם על האנשים 
שיכולים לעזור לכם (הורים, אחים...) 

יש לכם 10 דקות למשימה 



רעיונות למשימה:

   קופסת מילה טובה לבני משפחה •

    כרטיסי ברכה לחג הקרב •

 קישוטים לסידור השולחן לסעודת ערב חג/שבת •

משחק קווה-קווה עם אמירות חיזוק למשחק עם חברים •

בווידאו או בווטסאפ

כתיבת חידות•



מסיימים ומסכמים

?אילו ערכים נחזק באמצעות היצירתיות שלנו
שונות      

אכפתיות                   
שיתוף פעולה                                   

כבוד הדדי                                                         
       עבודת צוות
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