
 , אלונים1לוח זמנים: גיאוגרפיה, לימור כרמי, ה'
 

 6.5 – 15.4תערוכה: 
 
 

 כיווני מפה, מפות נושאיות - ינואר 

  –בינואר  4-9שבוע א' 

 חלוקת מפות אילמות לסימון משפחתי -

 

 להסביר לילדים את רעיון התערוכה ואת לוח הזמנים -

    

לכיתה. לצלם  את המקומות בהם נאספים חפצי  לבקש לאסוף חפצי טבע ממישור החוף וההרים ולהביא  -

הטבע. לבקש את הילדים לשים לב לפרטים כמו: עננים, טל, אור וצל, גשם, צמחיה, נוף, טיילת, מבנים 

 חשובים, בתי מלון, מבני דת. 

 

  –בינואר  16 -11שבוע ב' 

ילדים  2-3למת. כל חלוקת הכיתה לקבוצות על פי קופסאות התצוגה בהתאם למקומות שסומנו במפה האי -

 עשר קופסאות קרטון של ירקות אותן יש לצבוע לבן.-יכינו קופסת תצוגה. סה"כ כ

 

 לקבוע מועמדים לציור מפת הגלובוס האליפטית. -

 

  –בינואר  18-23שבוע ג' 

שיחות רעיוניות ראשוניות עם הילדים לגבי תוכנית התצוגה בכל קופסא. מה יהיו המרכיבים שישולבו  -

 צילומים, חפצים, גלויות, גזרי עיתונים, ספרים. בקופסאות:

 

  –בינואר  25-30שבוע ד' 

ארגון הרעיון והצעת תקציב. שרטוט, בסיוע אב הבית, בגיר על רצפת הגלריה של אליפסת הגלובוס.  -

חישוב מספר פסי העץ תקרה רצפה הנחוצים. חישוב מידות וסוג חומר המעטפת. תכנון מרכיבי 

 ורות קטנים לקופסאות התצוגה, תאורת פנים לתצוגת מדינות הים התיכון.התאורה בתערוכה: א

 

הכנת רשימת שותפים על פי צרכי התערוכה השונים: אב בית, מורה לאמנות, מורה לטכנולוגיה,  -

 הורים. שילוב השותפים בחוכנית העבודה.

 

 מפה פיזית – פברואר

 
רעיונות לתצוגה בקופסאות. כל קבוצה במהלך חודש פברואר יערכו מפגשים עם המשפחות על פי ה -

תכין את הקופסא בסיוע ההורים. עד סוף החודש יסתיים שלב הכנת הקופסאות. הקופסאות ירוכזו 

בסטודיו של מירי. לוח הזמנים למפגשים עם המשפחות יקבע בין מירי והילדים. במפגשים הילדים, 

 הוט, תמונה, חפץ.בסיוע מירי יצלמו מה שלא ניתן להביא כחפצים לקופסא: רי

 

 



 רכישת מעטפת האליפסה וציור המפה בסטודיו של מירי.  -

 

ארגון הורים מתנדבים או בני משפחה שיסייעו בעת התקנת התערוכה. ידע נחוץ: הקמת האליפסה,  -

 התקנת התאורה, עיצוב, הדפסה והפצת הזמנות. 

 
 ארצות הים התיכון  -  מרץ

 
ן בחלק הפנימי של האליפסה. דגלים, סמלי ערים, מבנים הכנת מרכיבי תצוגת ארצות הים התיכו -

חשובים, שפות, ועוד. הכנת צמדי תצלומים בעזרת האינטרנט בין תצלומים שצולמו בארץ ותצלומי 

 מקומות בארצות הים התיכון.

 

 תכנון אופן הצגתם בתוך האליפסה תוך שימוש בצד החיצוני של קופסאות התצוגה. -

 
 ל: שם תערוכה, שמות הילדים, צוות ההוראה והביצוע, שמות ההורים השותפים.עיצוב הזמנה כול – 20.3

 הדפסת ההזמנות – 25.3

 משלוח והפצת ההזמנות -27.3

 חופשת פסח -28.3
 

 אפריל
 

 סיום חופשת פסח -13.4

 התקנת התערוכה -14-15. 4

סס על מאכלים מארצות , פתיחת התערוכה, אפשר לתכנן, בעזרת המשפחות, כיבוד המבו19:00שעה   - 15.4

 קופסאות התצוגה וארצות הים התיכון.
 

 מאי
 

 סיום התערוכה  - 6.5

 פרוק התערוכה – 7.5

 

 

 כניסת מיצר גיברלטר תצוגת ארצות הים התיכון

 מעטפת גלובוס וקופסאות תצוגה 
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