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   מערך פעילות בנושא תלת מימד בחווה החקלאית 

 משחק חוויתי לימודי לחווה החקלאית בניית  

 

 

 סלעית  , תלם, רועי   מגישים:

 בית ספר: צמח בראשית

 

 חלקי צמח אכילים - : פיתוח משחק שולחן נושא

 

 ו'-: כיתות ה'שכבת גיל 

 

התלמידים יתנסו ביצירת משחק לימודי בנושא חקלאות תוך שימוש   :מטרת על 

 במיומנויות תלת מימד 

 :מטרות

 התלמידים יתכננו משחק שולחן קבוצתי בנושא הנלמד בחווה החקלאית -

 ידים יעשו שימוש בתכנת תלת מימד ליצירת כלי משחק. התלמ -

התלמידים ישתמשו בידע שצברו בנושא חלקי הצמח לצורך תכנון   -

 המשחק

 

שורש, גבעול, עלה, פרח, פרי, זרע. חלקי צמח אכילים,    -: חלקי הצמח  מושגים 

 פוטוסינתזה, גורמים המשפיעים על הצמח )אור, מים, קרקע, טמפרטורה(. 

 

, תכנון תוצר תלת  tinkercadעבודה בשיתוף פעולה, שימוש בתכנת : מיומנויות

מימד, תכנון מוצר, חשיבה יצירתית, חשיבה מרחבית, התאמת גדלים של  

 מרכיבי המשחק, התאמת מאפייני המשחק לגיל השחקנים. 

 מהלך הפעילות 

התלמידים מקבלים משימה לתכנן משחק כעזר למידה לחלקי הצמח   -

 האכילים. 

הרעיון מוצג בפני התלמידים ע"י המורה, תוך הסבר כללי על יצירת   -

 משחק, קביעת כללים ותכנון כלי המשחק. 

התלמידים מתכננים את מהלך המשחק תוך שימוש בידע הקיים בנושא   -

 ואוספים מידע נוסף שישלים את גוף הידע הדרוש למשחק. 
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קיבלו  התלמידים משרטטים את לוח המשחק עפ"י ההנחיות הכלליות ש -

 מהמורה.  

התלמידים יוצרים את כלי המשחק בתכנת תלת המימד. דוגמאות לכלי   -

משחק: קוביה עם שמות חלקי הצמח, חיילי משחק, מטבעות בגדלים  

 שונים. 

 המורה מחלק לתלמדים משימות ליצירת החלקים והכלים בתכנה.  -

במהלך יצירת כלי המשחק מושם דגש על שימוש נכון בתכנה. למשל:   -

רחיצ"ה והקפדה  - צורות בגודל מתאים להדפסה, שמירה על כללי יצירת 

 על גודל וכמות חומר להדפסה בזמן סביר ושימוש בכמות חומר סבירה.

לאחר ההדפסה, התלמידים צובעים את כלי המשחק ומשלימים את לוח   -

 המשחק.

 התלמידים מסכמים את כללי המשחק ורושמים אותם בצורה מסודרת.  -

התלמידים מעבירים לחברייהם את המשחק ומתרשמים מחוויותיהם.   -

לאחר המשחק רושמים את הערות השחקנים . לאחר מכן בהתייעצות  

 קבוצתית ובעזרת המורה משפרים את חוקי המשחק ומאפייניו. 

 

 

: במליאת הכיתה התלמידים מציגים את גרסת המשחק הסופית. תלמידי  סיכום

מכן יערך דיון במליאה. במהלך הדיון התלמידים  הכיתה ישחקו במשחק ולאחר 

מציינים את חלקי הצמח שנתקלו בהם במהלך המשחק והגורמים המשפיעים  

 על התפתחות הצמחים כפי שחוו במשחק. המורה יסכם את המושגים שנלמדו. 

 

 חלוקת תפקידים לשלב יצירת כלי המשחק ומאפייני המשחק - 1נספח 

 

 ין חלק בתלת מימד:מכינים משחק גדול כל זוג מכ

 הוראות משחק+ קוביית חלקי הצמח  (1

 קוביית צבעים )מילה שקועה ולמלא עם פלסטלינה( (2

 לוח משחק +כרטיסיות + חיילים  (3

 מטבעות בראשית / עציצים עם לוגו החווה  (4
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 :ציוד נדרש למשחק

 לוח משחק   -

 חיילים  -

 קוביות משחק )קוביית חלקי הצמח / קוביית צבעים(  2 -

 בראשית מטבעות צמח  -

 מטבעות הפתעה / מכשול -

 שעון חול  -

 

 

 לוח המשחק: לוח גדול מסלול מצוייר: צמח מטפס מהשורש ועד לפרי. 

רימון/ תפוח/ בננה/ לימון/ עלה /    -החיילים= השחקנים = אפשר לעשות פירות 

 אגוז /  

 

 הוראות המשחק:    - 2נספח 

ת  הגעה לפירות שבקצה המסלול תוך איסוף מטבעו -מטרת המשחק   -

 צמח בראשית בכמות הגדולה ביותר.  

לפני התחלת המשחק מחלקים חיילים בין השחקנים. ומניחים אותם   -

בנקודות ההתחלה בבסיס השורשים. ופיזור מטבעות ההפתעה על גבי  

 המסלול באופן אקראי כשהכיתוב/ציור כלפי מטה. 

 

חלוקת שחקן לכל משתתף והנחתו בנקודות ההתחלה )בבסיס   (1

 השורשים( 

  2חקן בתורו הופך את שעון החול. ובזמן שהחול יורד, מטיל את  כל ש (2

  -כתום = תפוז, שורש  - הקוביות וצריך לומר צמח מתאים ) למשל פרי 

 כתום = גזר( 

בעבור כל צמח מתאים שהשחקן אומר הוא מקבל מהקופאי מטבע   (3

בראשית. ומטיל את הקוביות פעם נוספת ואומר שם צמח מתאים עד 

 ול. תום זמן שעון הח

כששעון החול מסתיים, סופרים את מספר המטבעות שאסף. כמות   (4

המטבעות זה מספר המשבצות בו מתקדם השחקן. אם הגיע למשבצת  

השחקן הופך את המטבע ופועל לפי ההוראות   - עם מטבע הפתעה הפוך 

 במקרא המטבעות. 
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 לאחר ביצוע כל הפעולות מסתיים התור, ומתחיל תורו של השחקן הבא.   (5

שחקן הגיע ליעד )הפרי( באפשרותו להמשיך ולהגיע לפירות  כאשר  (6

נוספים על מנת לצבור עוד מטבעות. עם זאת עלול להסתכן באיבוד  

 מטבעות. 

לאחר שכל אחד מהשחקנים הגיע לפרי אחד לפחות סופרים את   (7

 המטבעות שצבר כל שחקן. בעל מספר המטבעות הגדול ביותר, מנצח. 

 

  

 

 הוראות שימוש במאפיינים שונים במשחק )להדפסה עם ההוראות(   -3נספח   

 פעולה   הפתעה

 קבל מטבע נוסף מהקופה דבורה

 התקדם לפרח הבא   פרפר 

 התקדם לעלה ושחק תור נוסף.  שמש

 עבור לעלה הקרוב וקבל מטבע נוסף  C6H1206תוצר פוטוסינתזה        

 קבל מטבע מכל משתתף אחר  גשם 

 פעולה מכשול

 חזור להתחלה  קרה בלילה 

 החזר מטבע שלך לקופה פרח נבול

 המתן תור  פיצוץ בצינור השקייה 

 חזור לשורשים המתן תור  בצורת 

 משבצות לאחור  3חזור  סופה

 החזר מטבע לקופה  חול
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 תובנות מהפעילות: 

 

יצירת משחק חוויתי בשילוב תלת מימד. ופירוט המערך   - נושא הפעילות  .1

 )מפורט למעלה( 

 ילדים.  15חצי כיתה, כ   - מס ילדים שהשתתפו  .2

בשלב זה רק חלק מהתוצרים מוכנים. חשוב   - מה היו התוצרים ותמונות  .3

לציין שהשיעורים בחווה החקלאית מחולקת לכמה חלקים בשיעור אחד.  

נ"ל מיועד להתפרש על מספר שיעורים, ולהוות רק  ומערך הפעילות ה

 חלק מהשיעור.  מפורט בהמשך. 

 מה עבד טוב ומה פחות טוב )מפורט בסעיף הבא(.  .4

 מסקנות להמשך מבחינת התלת מימד  .5

כדי לבצע את המערך הזה רצוי שלא יהיו ילדים שזוהי עבודתם   -

הראשונה בתכנת התלת מימד, אלא תלמידים שכבר נפגשו  

 כננו כבר תוצר לפי בחירתם. בתוכנה ות

רצוי שיהיה לתלמידים לוח נגיש וברור של ההוראות הפשוטות   -

שיעזור   3Dשבהם התלמידים משתמשים בעת תכנון בתוכנת ה

 להם בעת התכנון. )מקרא פעולות בסיסיות על דף מודפס לידם(. 

קבוצת התלמידים מגיעים אלינו לביה"ס פעם בשבוע. בפרק הזמן   -

תכנון   - החליט על מה רצים לתת דגש בפעילות שיש לנו חשוב ל

 המשחק או תכנון בתוכנת תלת מימד. 

התלבטנו לגבי רמת מעורבות התלמידים. בהתאם לרמתם, כמה   -

לתת להם יד חופשית בתכנון המשחק וכמה לתת הוראות  

מובנות. בשלב זה, בהתאם לפרק הזמן שהיה לנו רצינו שהילדים  

וגם יקבלו תוצאות בהקדם אז   יתנסו בתכנון עצמים בתלת מימד 

הם קיבלו משחק שתוכנן עבורם ולתלמידים היתה יד חופשית  

יותר בעיצוב העצמים. בהמשך ניתן להם תכנון מערך משחק  

 מהתחלה.

חשוב להזכיר לתלמידים שהמדפסת מדפיסה הכל באותו הצבע.   -

הצוות שתכנן את החיילים, הכין חיילים זהים בצבעים שונים  

 בתוכנה.
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 עבודה:   המשך -

הדפסת כל האביזרים של המשחק. הדפסת ההוראות ולוח העזר  

 וניסיון בהפעלת המשחק.  

 

 

 תמונות במהלך העבודה והתוצרים: 

 

 תכנון העצמים בתלת מימד:

 

 

 

 

 

 

 

 

 מטבעות צמח בראשית: 
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 הדפסת קוביית חלקי הצמח: 

 
 

 תוצר קוביית חלקי הצמח: 

 

 

 לוח המשחק: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משחק מהנה!


