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המרכז לילדים מחוננים ,מצטיינים ושוחרי דעת

מגיע אליכם הביתה!

לאור ההצלחה של מחזור החוגים הראשון ולבקשת הילדים וההורים" ,חוגורדון" המרכז לילדים
מחוננים ,מצטיינים ושוחרי דעת באקדמית גורדון מציע בזאת "טעימה" נוספת של  4חוגים בזום
לבחירה לפי שכבות גיל ,עד שנוכל להזמין אתכם אלינו להשתלב בתכנית המלאה.
החוגים מיועדים לכיתות א’-ו’

1
מולטימדיה וצילום

ימי ראשון
שעה16:00-17:00 :
כיתות :ד'-ו'

2
מציאות מדומה ורבודה
ימי ראשון
שעה17:15-18:15 :
כיתות :ד'-ו'

3

4

חיות ,תכונות ואנשים

דרמה ומשחקי תאטרון

ימי רביעי
שעה16:00-17:00 :
כיתות :א’-ג’

ימי שני
שעה16:00-17:00 :
כיתות :א’-ג’

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

לפרטים נוספים :סוזאנה 04-8590197 -

															

לחצו להרשמה

1

מולטימדיה וצילום
ימי ראשון | ( 17:00-16:00לכיתות ד'-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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מציאות מדומה ורבודה
ימי ראשון | ( 17:15-18:15לכיתות ד'-ו')

מה אם היינו אומרים לכם שאתם יכולים בלחיצת כפתור אחת
לטוס לחלל? להחזיק דינוזאור בכף היד או לבנות פירמידה בתוך
הסלון שלכם בבית?
חוגורדון מזמין אתכם לחוויה ייחודית במציאות מדומה ומציאות
רבודה ( .)AR/VRבעזרת הטלפון שלכם ,או הטאבלט אתם יכולים
לנוע במרחבים וירטואליים ,לראות מקרוב את הכוכבים ואפילו ליצור
תוכן מקורי אישי שלכם  -אתם תלמדו ליצור אנימציות ומשחקים
אישיים פרי דמיונכם במציאות רבודה!
אז קדימה בואו!
שימו-לב :נא להגיע מוכנים עם חשבון של גוגל ( ,)GMAILכדי שנוכל
לעבוד בצורה מיטבית
בהנחית :קארן גרינברג מורה מוסמכת לתקשורת ,מרצה
לטכנולוגיה ומולטימדיה באקדמית גורדון לחינוך בעלת ניסיון רב
בהדרכת ילדים בתוכניות להוראת מחוננים ומצטיינים
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חיות ,תכונות ואנשים
ימי שני | ( 16:00-17:00לכיתות א’-ג')

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 | ( 16:00-17:00לכיתות א’-ג')

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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