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למסלול 
בחזרה 

על מסלולי לווייני כדור הארץ 

 Stop-Motionת סרטון  רצילות - י ערך פעי  מ

 ''-ט תות ז כיגיל התלמידים: 

 דק' 90משך השיעור: 

ם ינא לווייסיסי בנוש ע ברקרקע נדרש: 

שיעורערך הלוב עם משי ר בביעץ להל מומ

 MEO?""מי הוא  

ד ם אורער יורכה | ייעוץ מקצועי: מרדתוח החלקת פי"ר(, מדע )עתוף עם תעשיישיב בתכלות זה נערך פעימ
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בחזרה למסלול 
לווייןכל  לאותו.  ם מקיפי , ץרהאדור  כלב ביסמל חלבם עינהם  ם, ייכותאלמם ינלווייפי  לאם שטינו  ילעמ

 .ועודגול  יר , תשורתקלום,  ציגון  כץ  רהאדור  כלעות  הנוגמות  שימלחו  לשנם  ינהלוויילו.  שמוייעוד  אופי 
ם  שיגתנמם  ניאם  ינהלווייפי  לאיך  א , כךם  אלו.  שמותנועה  ב קצוגם  לו, שמיכויות  אלו,  שממה  שימלוויין  כל ל

זה?  זה ב

 Stop-motion. סרטון ת רציית  רזעבץ  רהאדור  כלחס  בים  ינהלווייתנועת  ת אבין  נזה  לות פעיערך  מב
אן << חץ כל MEO ?" שיעור "מי הוא ערך החר מאלות לערך הפעית מר אביעץ להלמומ

מטרה 
קום  מית  ואץ  רהאדור  כלם  ינהלוויי תנועת  בין חס הית  א Stop-Motionסרטון  עות צמאבם  יגדיד  מילהת
 .לחל ם בישונם היני הלוויסוג

עזרים גיל התלמידים 
ש  שתמפשר להש בו; אשתמא חובה לה )לף צוררה מיזף גד ''-ט תות ז כי

ם להלן( רה המפורטיציעי הי צמאב
םידמילל התם ש ידיים ניפונלט זמן השיעור 
נה, יל, קרטון, פלסט ריידוגמה נ לם: ירה שונציעי י צמא

רקות ועוד , ייות ר גו, סוכם, עפרונות(, לחקים, מביט )אבה יתי ככל דקות 90
 Stop-Motion studioת !קצייי פלא

<<דאי ו רנדא ייפון << אקציה:  יפל ת האדקישור להור 

סרטונים מומלצים:  
אן <<  חץ כלם ילולסת המחד אד אצג מצים שמח - תרשייפתב

אן  <<חץ כלדור  כחס לם ותנועתם בייני - לוויינד שצומ

 1:18ד  פות עצ לאן  <<חץ כל Stop-Motion? י ם סרטוניריך יוצא

אן  <<חץ כלאן  <<חץ כלאן  <<חץ כל-Stop-Motionאות לדוגמ

https://www.space.gov.il/lesson-plans/131493
https://www.space.gov.il/lesson-plans/131493
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio
https://itunes.apple.com/il/app/stop-motion-studio/id441651297?mt=8
https://itunes.apple.com/il/app/stop-motion-studio/id441651297?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=V9xGRtbTzS8
https://www.youtube.com/watch?v=O64KM4GuRPk
https://www.youtube.com/watch?v=VMw5w_DkBlw
https://www.youtube.com/watch?v=XUXHL5FVi50
https://www.youtube.com/watch?v=qBjLW5_dGAM
https://www.youtube.com/watch?v=ZHDDdlHoy9o
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על הפעילות:  
תוך ם  ינהלווייתנועת  ת אבין  נזה  לות פעיערך  מעות  צמאב
 ת סרטון Stop-Motion.רציי

חב  רמבם  טיקאובייתנועת  בם  קיתעסמ Stop-Motion י סרטונ
דור כלחס  בים  ינהלווייתנועת  ת אתו  רזעבם  יגדלהנוכל  כן ול

ת  אר ציילתן  ינאך  רה יזגלם ירזאבים  פיצורמזה  ערך מל, ץרהא
/ מורה. דמילתם שיש לם נוספיירזאביסרטון מה

מהלך הפעילות: 

 ? Stop-Motion מהו סרטון 

א נימציית  Stop-Motion היא טכניקת 
אנימציה בה מצלמים אובייקטים 

בפריימים בודדים, כאשר בין פריים 
לפריים יש להזיז את האובייקטים 

מעט. לאחר הצילום, כאשר מריצים 
את התמונות ברצף, נוצרת אשליה 

של תנועה.  

הסבר ועזרים  פעילות  זמן 
תוך  אה משרר והבסי הת סרטונהקרנ

לות פעיצגת להמ
ל ר עבסם והיני לוויי לול ס א מל נוש רה עחז

ערך  מבש  שתמלהתן  ינ – Stop-Motion סרטון 
אן << חץ כל MEO?"  שיעור "מי הוא ה

20 דק' 

ת הרעיון  רשום אם לים יכולידמילהת
צה קי ר סצייף או ל ל דע

סרטון  זוגות + תכנון החלוקה ל 
ם:  ינתכנזוגות ומם ל תחלקים מידמילהת

סרטון; ג בצו להציר ם ייני לוויילו סוגי . אא 

ם; עילו נם הל ינם הלווייילולס לו מי אב. ב

 .דה"אתנועת כחס בין תנועת הלווין ל. מה היג 

ם או  ינלושה לוויי חור ש בם לים יכולידמילהת
ם או יותר ים שונילולס י מנש, ביותר

15 דק'  

קות  ית טכנרזע ם בירזת האביהכנ
צוב  , עייורגון אם כם פשוטייר וחומ

ם,  יייה בקרטוננה, בני למויות מפלסט ד
ם ועודיגו, אבנל

ם יר זת אביהכנ
ם; יד מילרו התצחיש שי תרם ל, בהתאזוגות ב
פי  פעול לת לד חופשית יתנים נידמילתל

החלטתם 

20 דק' 

צוי  ם. רידמילחד התל אד ש יי פון נלט 
 Stop-Motion studio!ת  קציייפלעם א

תפעול- פשוטה וקלה ל

סרטון לום הצי 
ר לו  כיזל; יש לה־עט מבם מצלחד מד אמילת 

י  נשד המיללום; התת צי קודאותה נר באלהיש 
צור תנועה יי לדם כירזת האביז אימז

15 דק'  

רה  קציה, שמיי פלת הארזע יכה בער
סרטון כ

צוא  סרטון ויית היכער
ר צסרטון שי ת הין אמן - כל זוג מקרר זאש ם נא

10 דק'  

http://www.space.gov.il/node/131493



