שם הקייטנה:
מעצבי העתיד
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
מנחה:
שיינא זילברשטרום
תאריכים ושעות
תאריכים  :ב' אב-ו' אב11/7/21-15/7/21 ,
שעות13:30-15:00 :
תקציר:
רוצים שיבואו הרבה חברים למסיבת יום ההולדת שלכם? או אולי מעניין אתכם מה אפשר לעשות עם התמונות של
הטיול האחרון? הגעתם למקום הנכון! נלמד יחד את הסודות להפוך למעצבי העתיד! ניצור הזמנה לאירוע ,קולאז'
תמונות ,גיפים ,כריכות לספרים ,רקעים לשירים ועוד המון הפתעות...במהלך הקורס נלמד עיצוב בדרך חווייתית ,ונכיר
מהם העקרונות החשובים בעולם הגרפי .נעצב בכוחות עצמנו הזמנות לאירועים ,רקע לשיר אהוב ,גיפים ,כריכה לספר
מומלץ ,קולאז' תמונות ,וכך נהפוך למעצבים מקצועיים עם תיק עבודות מלא במעשה ידינו.
בנוסף ניצור סרטון שיתופי בו ייקחו חלק כל המשתתפים בעב ודת צוות .הסרטון יכלול המלצות של ספרים אהובים עם
כריכה בעיצוב אישי.
קהל יעד (כיתה):
ד'-ו'
דרישות מקדימות להשתתפות:

מחשב עם Windows 7

ומעלה

יש להצטייד באוזניות או ברמקולים ומיקרופון

חשבון גוגל )(GMAIL

של אחד ההורים ,או חשבון של סביבת ענן לחינוך.

סביבות שייעשה בהן שימוש יש לאפשר אליהן גישה
 - canvaאתר לעיצוב גרפי.
 - wordartאתר לעיצוב ענן מילים מעוצב.
padlet
google slide

WordWall
חובת השתתפות במפגשים:
הקורס בנוי כתוכנית רציפה מהשיעור הראשון ועד לאחרון ,כך שבכל שיעור נלמדים נושאים חדשים .לכן ,חשוב להקפיד
להגיע לכל שיעור ושיעור ,בלי יוצא מהכלל.
היערכו מראש לזמני השיעורים של הקורס ,ותכננו את השבוע שלכם בהתאם לשיעורים .אל תרשו לעצמכם להפסיד
אפילו שיעור אחד.
שעות ותאריכי הקייטנה:

מפגש  :1יום א' ב' מנחם אב 11.7
*משחק היכרות באמצעות הכלי דיגיטלי .wordwall
*היכרות עם סביבת  Canvaפתיחת חשבון ,הגדרת שפה עברית ,עקרונות עיצוב בסיסים וראיית
דוגמאות.
*נשתף בסביבת  padletאירוע/מסיבה עליו אנחנו רוצים להתנסות ביצירת העיצוב הראשון שלנו .לאחר
מכן נבחר תבנית מתאימה ונתחיל לעבוד על עיצוב של הזמנה כבסיס לשיעור הבא.
תוצר:
*בסיס לעיצוב הזמנה

מפגש  :2יום ב' ג' מנחם אב 12.7
*נלמד שימוש נכון בצבע ובגופן.
*נמשיך את עיצוב ההזמנה לאירוע  -נוסיף אלמנטים וכיתוב תוך התמקדות בכתיבה נכונה והבנת
המושגים מוען ,נמען.
תוצר:
*הזמנה

מפגש  :3יום ג' ד' מנחם אב 13.7
*נבחר שיר אהוב מתוך מאגר.

נלמד על מבנה השיר -בתים,פזמון ,חרוזים ,שורות קצרות .לאחר מכן נעצב רקע מתאים ונוסיף את השיר
להאזנה.
*ניצור מדבקות משלנו.
(לקראת שיעור הבא נאסוף תמונות משפחתיות אהובות לתיקייה במחשב)
תוצר:
*רקע לשיר

מפגש  :4יום ד' ה' מנחם אב 14.7
*יצירת קולאז' משפחתי -נדבר על הווי משפחתי ,זמן איכות ,ונעצב קולאז' תוך שמירה על קו נקי ואסתטי.
*נלמד כיצד משתפים אחרים בעיצוב שלנו וכיצד לעבוד בעבודות צוות מרחוק לקראת השיעור הבא.
תוצר:
קולאז' תמונות

מפגש  :5יום ה' ו' מנחם אב 15.7
*נלמד כיצד להכין המלצה על ספר באמצעות גיף ,לאחר מכן נחבר בין כל הגיפים המוכנים לסרטון אחד-
"הספרים האהובים עלי שכדאי לך לקרוא".
*נצפה בסרטון שעבדנו עליו כולנו בשיתוף פעולה ,ונבחר מספר ילדים להצגת תוצרים שונים מהקורס.
תוצר:
סרטון קבוצתי של המלצות ספרים אהובים עם כריכה בעיצוב אישי.

