שם הקייטנה:

קומיקס בסקראץ'
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
מנחה:
חיה פלדמן
תאריכים ושעות
תאריכים  :ב' אב-ו' אב11/7/21-15/7/21 ,
שעות9:00-10:30 :
תקציר:
אתם אוהבים לחשוב? לתכנן מהלכים? לכתוב?
מקומכם איתנו!
מוזמנים להצטרף לקייטנת קומיקס בסקראץ' ,שבה נלמד ליצור קומיקס מיוחד במינו.
והכול בעזרת שפת הקוד!
בקייטנה נכיר את שפת הקוד של הסקראץ' ,וניצור סיפור קצר או נכתוב המלצה על ספר ,בצורת קומיקס.
את הקומיקס נפעיל ב 10אצבעותינו .נגדיר לכל דמות מה ומתי לדבר ואפילו נוכל לשמוע אותה!
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

סקראץ'
גלגל המזל
wordwall
Google slide

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  :1ב' אב
*נכיר את חברי הקבוצה באמצעות משחק דיגטלי.
*נלמד מהו קוד ,ונכיר את ממשק התכנות של הסקראץ.
*נבחר דמויות ורקע לסיפור ונתכנת להם פקודות בסיסיות.
*נכיר את כלי החיתוך לצורך שיתוף התוצרים בכל עת.
מפגש  :2ג' אב
*נלמד איך לתת לדמות פקודה ואיך היא יכולה לתקשר איתנו (המפעילים) חזרה בבועת
דיבור או ענן מחשבה.
*נבחר סיפור שאותו נרצה לכתוב בצורת קומיקס.
מפגש  :3ד' אב
* נלמד להחליף וליצור רקעים חדשים ודמויות נוספות לסיפור.
*כיצד לתפעל דמויות על פי תנאים מסוימים.
*נתנסה בכתיבת דו שיח בין  2דמויות.
מפגש  :4ה' אב
*נלמד לקריין בהנגנה ,התייחסות לסימני פיסוק.
*נראה כיצד אפשרי להוסיף לקומיקס שלנו צלילים -ממש להפוך לסיפור מדבר כמו סרטון!
מפגש  :5ו' אב

*נבנה את הקומיקס שלנו ,יתחלפו בו הרקעים והדמויות ,הדמויות יזוזו ,ידברו ,יחשבו ,ישאלו
שאלות...
והכל בדו-שיח של קומיקס!

