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המרכז לילדים מחוננים ,מצטיינים ושוחרי דעת

מגיע לבית הספר גולדה!

"חוגורדון" ובית הספר גולדה מציעים בזאת 'טעימה' של  7חוגים בזום לבחירה לפי שכבות גיל,
עד שנוכל להגיע אל בית הספר עם התוכנית המלאה .החוגים מיועדים לכיתות א’-ו’

1
2
3
4
5
6
7

מולטימדיה וצילום
ימי ראשון | ( 17:00 – 16:00לכיתות ג'-ו')

בניית אתר Wix
ימי ראשון | ( 18:00 – 17:00לכיתות ה'-ו')

רובוטיקה :רובוטים וירטואליים
ימי שני | ( 16:00-17:00לכיתות ד'-ו')

טיולים בעקבות בעלי החיים
ימי שלישי | ( 17:30 – 16:30לכיתות ג'-ו')

תכנון והדפסה בתלת מימד
ימי חמישי | ( 17:00 – 16:00לכיתות ה’-ו’)

חיות ,תכונות ואנשים
ימי שני | ( 17:00 – 16:00לכיתות א’-ב’)

דרמה ומשחקי תאטרון
ימי שני | ( 17:00 – 16:00לכיתות א’-ב’)

החוגים יתקיימו אחת לשבוע בזום ,מחודש נובמבר עד סוף חודש ינואר .ההרשמה היא ₪ 300
לחוג עבור שלושת חודשי הפעילות ( ₪ 100לחודש).
מהרו להירשם מספר המקומות בכל חוג מוגבל!

לפרטים נוספים :ברוריה  04-8590111 -שלוחה 0

לחצו להרשמה

															
																		
																				

בברכה,
איריס מלכה אללוף
מנהלת ביה"ס גולדה מאיר
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מולטימדיה וצילום
ימי ראשון | ( 17:00 – 16:00לכיתות ג'-ו')

תמיד ידעתם שאתם אוהבים צילום ותקשורת?
הקורס המקוון שלנו בדיוק בשבילכם! בקורס נעבוד בצורה מפעילה,
שיתופית וחקרנית את יסודות הצילום –
•כל תלמיד ייצור אלבום פרטי וגם יעבוד על אלבום שיתופי בקבוצה
•נלמד ליצור סרטוני אנימציה באמצעות התמונות שלנו
•ניצור אנימציות  Stop Motionונלמד איך לשתף אותן עם החברים
•נלמד על המושגים "קומפוזיציה"" ,סימטריה" ו"קדם הפקה"
בהקשר של בימוי תמונה מצוינת!
בהנחיית קארן גרינברג ,מורה מוסמכת לתקשורת ,בעלת ניסיון רב
בהוראה והדרכת תלמידים בתוכניות למחוננים ומצטיינים.
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בניית אתר Wix
ימי ראשון | ( 18:00 – 17:00לכיתות ה'-ו')

אוהבים מחשבים וחולמים על אתר משלכם? אתר על חיות?
אתר חלל? כדורגל? או אולי בכלל חשבתם לבנות אתר אליפות
הגיימינג? אתר על המקומות בטבע הכי יפים וסודיים בעולם?
בקורס נלמד יחד על פתיחת אתר חינמי שכולם יוכלו למצוא על ידי
חיפוש ברשת האינטרנט!
•נלמד להטמיע קבצים וסרטונים בתוך האתר שלנו
•נלמד איך לעצב את האתר שיראה מדהים!
•נלמד איך לזהות מיהם הילדים והאנשים שבוודאי יתעניינו באתר
שלנו (קהל היעד של האתר)
•נלמד איך לשווק ולקדם את האתר ,כדי שייכנסו אליו הרבה אנשים
דרישות סף :ידע בעבודה בסיסית במחשב
בהנחיית קארן גרינברג ,מורה מוסמכת לתקשורת ,בעלת ניסיון רב
בהוראה והדרכת תלמידים בתוכניות למחוננים ומצטיינים.
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רובוטיקה :רובוטים וירטואליים
ימי שני | ( 16:00-17:00לכיתות ד'-ו')

רוצים ללמוד איך לתכנת רובוטים וירטואליים בתלת ממד? רוצים
ליצור תרחישים כמו במכונות (סימולטורים) שיש במשחקיות
ארקייד? בחוג רובוטיקה נתכנן את התנהגות הרובוטים ונפעיל
אותם באמצעות התוכנה הוויזואלית הידידותית ( Blocklyדמוית
סקראץ’) .לא רק נתכנת ,אלא גם נשתמש ברובוט -
 LEGO MINDSTORMS EV3במציאות רבודה ( )ARבגרסה
העברית .משתתפי החוג יקבלו תרחישים שונים בסביבות מגוונות
(זירות ,מגרשים עם מכשולים ומבוכים) ויבצעו בהן משימות
חווייתיות ,יילמדו לעצב התנהגות של רובוטים ניידים בעזרת הוראות
ופקודות שמאפשרות שימוש בחיישני מגע ,מרחק ,אור וצבע.
*לצורך ההתחברות נדרש חשבון אימייל ב.Gmail -
בכל מפגש  ,Zoomנקבל אמנם הסברים ,הנחיות ותמיכה מהמדריך
בביצוע המשימות ,אבל אחרי כל מפגש ,תוכלו להמשיך ולהתנסות
בביצוע משימות נוספות בעצמכם.
בהנחיית ד"ר אלכס פולישוק ,עוסק שנים רבות בהוראת רובוטיקה
ומחשבים לילדים ובני נוער מחוננים ומצטיינים .מרצה וחוקר בטכניון
בתחום רובוטיקה חינוכית.
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טיולים בעקבות בעלי החיים
ימי שלישי | ( 17:30 – 16:30לכיתות ג'-ו')

כמה זמן יכול דולפין לשהות מתחת למים? קצת מסודותיו של
העטלף ...האם יש הבדל בין ציפור לעוף? היכן מסתתר המכרסם
הקטן ביותר בעולם? ומהו המכרסם הכי גדול? זואולוגיה ,אקולוגיה,
אבולוציה...
מסע מרתק שבו נצא יחד לטייל ברחבי העולם בעקבות סיפורי החיים
של בעלי החיים הכי מרתקים .בין הלבנים לשחורים ,ממעטה מפוספס
לאדרת פסים ,נצא בעקבות בעלי החיים המחופשים ונגלה היכן הם
מסתתרים.
וגם הפתעה! מסע במנהרת הזמן אל העתיד!
חשיפה מרתקת אל עולמות העתידניים :התחבורה בעתיד,
רובוטיקה ובינה מלאכותית לשיפור הזיכרון והשתלת איברי גוף
ביוניים ,החייאת פארק עידן הקרח ופארק היורה...
אל תחמיצו את החוג הזה ...כשיגמר ,תרגישו שרק אתמול יצאתם
לדרך!
בהנחיית דורון וינמן ,זואולוג ומומחה להוראת המדעים ,עוסק
בהעשרה והוראה כ 30-שנה ומדריך בתוכניות להוראת ילדים
מחוננים ,מצטיינים ושוחרי דעת.
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תכנון והדפסה בתלת מימד
ימי חמישי | ( 17:00 – 16:00לכיתות ה’-ו’)

תמיד רציתם לדעת איך עובדת מדפסת תלת מימד?
האם ידעתם שאפשר להפוך את החלומות שלכם למציאות
באמצעות מדפסת תלת מימד?
בואו ללמוד איך הקסם קורה! איך הופכים מחשבה לדגם תלת מימדי
אמיתי שתוכלו להחזיק בידיכם ממש .מדפסת תלת מימד מאפשרת
לנו להדפיס כמעט הכל! מפריט שימושי לבית כמו מזלג ,או ספל,
דמות ממשחק מחשב ,ועד מזון ,ממתקים ואפילו לב חי ופועם!
בחוג נכיר את עולם ההדפסה בתלת מימד ,נשמע על החידושים
הכי מרתקים והכי עדכניים בעולם הטכנולוגיה ,נבין עם אילו חומרים
עובדים ונתנסה בשלבי העבודה.
נכיר את התוכנה  Tinkercadוהיא תשמש אותנו לתכנון של מודל
תלת מימדי ,התוכנה ידידותית ונגישה מכל מחשב.
אנו נצייר ונשרטט מודלים ,נלמד לבנות אותם עם  Tinkercadונכין
אותם להדפסה באמצעות תוכנות נוספות .במהלך החוג אתם תכינו
מספר דגמים מוכנים להדפסה.
ובסוף ...הפתעה!
אתם תבחרו ,אנחנו נדפיס עבורכם את אחד הדגמים שתיצרו וכל
משתתף יקבל דגם שיצר במתנה!
לא נדרש ידע קודם.
בהנחיית דניאל גולדשמידט מתכננת ,יוצרת ומדריכה סטודנטים
בהדפסה תלת מימדית ,חברת צוות המרכז לחדשנות וטכנולוגיה
בחינוך באקדמית גורדון בחיפה
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חיות ,תכונות ואנשים
ימי שני | ( 17:00 – 16:00לכיתות א’-ב')

מכירים את הביטוי אמיץ כמו נמר? או הכלב חברו הטוב ביותר של
האדם? האם באמת כלבלבים הם חברותיים ,וחתולים אציליים?
כיף לפגוש ,לחקור יחד ולהכיר את התכונות הכי בולטות של בעלי
החיים במקום מחייתם...
אתם מוזמנים לחוג מדהים בו נלמד ,נפגוש ,ונגלה דברים נפלאים
אודות בעלי החיים וכמה הרבה דמיון יש בין תכונותיהם ,המידות
והערכים שלהם ובין התכונות והערכים המקבילים אצלנו בני האדם!
האם את חרוצה כנמלה? מכיר מישהו שקט כמו דג? האם את חכמה
כמו ינשוף? מי זריז כמו צ'יטה?
בואו נצא יחד למסע מרתק בו נכיר את עולמם המופלא של בעלי
החיים מזווית שעוד לא ראיתם ,יחד נחקור ונלמד על תכונותיהם
והתנהגותם של בעלי החיים ומתוך כך גם על עצמנו.
חיות תכונות ואנשים -לא מה שחשבתם ,אל תחמיצו!
בהנחיית שירה שרעבי ,מורה לחינוך מיוחד עם התמחות בהוראת
המדעים ,מטפלת התנהגותית וסטודנטית לכלבנות טיפולית.
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דרמה ומשחקי תאטרון
ימי שני | ( 17:00 – 16:00לכיתות א’-ב')

תמיד אהבתם לשחק? לעשות פרצופים מול המראה?
לגלם מלך או נסיכה? להופיעה בהצגות לפני חברים או משפחה?
אין צורך לוותר על הכיף הגדול הזה בימי הקורונה ,כשאפשר להנות
ולהשתעשע יחד במשחקי דרמה ותיאטרון בזום .להיכנס לתפקיד
ודמות של מישהו אחר ...לצחוק המון ולחכות בהתלהבות לפעם הבאה!
בכל אדם יש אור גדול!
בחוג משחקי תיאטרון נפתח את הדמיון ,את התעוזה ,הביטחון העצמי
שלנו והיצירתיות שבנו .נקבל במה שבה כל משתתף יוכל לבטא את
עצמו ולהשמיע את קולו המיוחד...
אתם מוזמנים להצטרף אלינו ,לפגוש חברים ולהנות יחד בחוג כייפי,
משחרר ,מרגש ומעצים...
בהנחיית עידית עוגן ,דרמה תרפיסטית ומנחת סדנאות פלייבק
ותיאטרון .בעלת ניסיון מקצועי רב בעבודה עם ילדים ,נוער ומבוגרים.
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