שם הקייטנה:
"תמונה ישראלית" -יוצרים ומעצבים אלבום דיגיטלי וירטואלי
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
מנחה:
מירי שורץ
תאריכים ושעות
תאריכים  :ב' אב-ו' אב11/7/21-15/7/21 ,
שעות11:00-12:30 :
תקציר:
א והבים לצלם? בואו לקחת חלק במסע המשלב צילום ,עיצוב ועריכה המביא לתוצר מרשים וייחודי.
בקורס תכירו כלים לעיצוב תמונות וליצירת קולאז'ים ועמודים מעוצבים ,שנעצב ונחבר לאלבום תמונות מעוצב .עמודי
האלבום יכילו כמה הפתעות ,המלצות על אתרים שו נים בישראל ,מפות ועוד ,תוך התנסות ויצירה בכלים דיגיטליים
מתקדמים .בסיום הקייטנה יהיה לכם אלבום מעוצב שאותו יצרתם במו ידיכם ,ואותו תוכלו לשתף .מחכים לכם!
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
 מומלץ! מאגר תמונות לכל משתתף מחוויה משפחתית או כיתתית או טיול וכו' שמור בתיקייה על
המחשב האישי של כל משתתף או מאגר תמונות של האתר הנבחר ללא זכויות יוצרים מהרשת
 ידע בסיסי באנגלית
 ידע בסיסי בניהול תיקיות ושמירת קובצי תמונה
סביבות העבודה :
https://www.pizap.com/app/start
https://maps.google.co.il
https://www.flipsnack.com
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 ” :1נעים להכיר" -זה את זה ואתרים נבחרים בארץ -היכרות עם המשתתפים באמצעות לוח
שיתופי  ,linoitהיכרות והתנסות באתר  - PIZAPעיצוב תמונה נבחרת מאתר תיירותי נבחר בארץ.

מפגש  -Pizap :2יצירת קולאז'ים וטקסטים מעוצבים  -יצירת כרטיס ביקור מעוצב בכלי הטקסטים.
קידום מיומנות עיצוב של קולאז'ים מגוונים ,מעוצבים בסגנונות שונים בשילוב טקסט מתאר על האתר
הנבחר.
מפגש " :3תמונות מספרות" -הכרת מרכיבי כתיבת המלצה ,והתנסות בכתיבת המלצה משכנעת
ומקורית על האתר המופיע בתמונות המעוצבות תוך התנסות באתר .flipsnack

מפגש " :4מחשב מסלול מחדש" -איתור מיקום האתר המומלץ באמצעות  ,Google Mapsהוספת
מפת האתר לאלבום הדיגיטלי ,עימוד האלבום תוך שימוש בכותרות ובתוצרי כתיבה בהתאם לאתר
הנבחר.

מפגש " :5סוגרים את האלבום ונפרדים בתמונות -" .יצירת כריכה קדמית ואחורית ,הוספת טקסטים
לאלבום הדיגיטלי ,סגירת האלבום והכרת האפשרויות לשיתוף האלבום .סיכום והצגת תוצרים

