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 נימציהא
 דף עבודה

 :עבור האנימציות הבאות דרושההידע 

  מסריםשליחה וקבלת 
 הוראת קלט 
  הגרלת מספר אקראי 
 משפטי תנאי 
 מזהה נגיעה בדמות ונגיעה בצבע 

 

 .מרוץ מכוניותבנו אנימציה של  .1

 (דמויות כרצונך. 3ניתן לבחור ) להוראת השופט. מכוניות מוקמות בצד שמאל של הבמה ומחכות 3
 בצד ימין של הבמה יש סרט המסמן את סוף המסלול.

המכוניות נוסעות משמאל הבמה ימינה  !"צא ,מוכנים, היכון"אשר השופט מודיע על תחילת המרוץ כ
 לכיוון סרט הסיום.

 .שופט על סיום התחרותכאשר המכונית הראשונה נוגעת בסרט, יודיע ה

 !חשוב 
 ת מתי לצאת לדרךה המכוניואיך תדענ? 
 איך נגרום לכך שהמכוניות יסעו בקצב שונה? 
 המסלול מכונית הגיע לסיוםש איך ידע השופט? 
 איך נוכל לגרום לשופט להכריז מיהו המנצח? 

 

 .פחד לילהבנו אנימציה של  .2
 חשוך בשעת לילה. חדר -מקום ההתרחשות 

 "אני לא פוחד בחושךמקום חשוך... " :אומר ילד בחדר
  .תוך השמעת קולות מפחידים מפלצות ורוחות שונות ונעות בחדר 6מיד לאחר מכן מופיעות בחדר 

 ומשמיעה קולות משלה. משלה סלולמב פלצת/רוח נעהמכל 
 !!!"אמא"הילד צועק 

 דלק אור והמפלצות נעלמות.האם מופיעה, נ

  :כדי לקבל חדר חשוך -ות חיהנ 
 באמצעות כלי החיתוך סמן  .את תמונת החדר ברקע בחר 

 .power pointאו במצגת  wordאת כל התמונה והדבק במסמך  
 צורות  <<הוספה  :מתוך   

 התמונה שהדבקת. כל את שיכסהריבוע  רטטש 
 ובחר בעיצוב צורה, ימני על הריבוע קליק.  
  שחוראפור או  בצבע מלא ילוימבחר  
 כדי שהצורה תהיה שקופה השקיפות זז את ידיתה 

 ך.ויראה מתאר החדר כאילו הוא חשו 
 את התמונה. ושמור באמצעות כלי החיתוך, סמן 

 העלה את התמונה לספריית הרקעים שלך. 
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 .מה לעשות בחופשהבנו אנימציה של  .3
 ?"מה לעשות בחופשה"ת במרכז הבמה ושואלת ילדה עומד

 שניות 2ונעלם אחרי  "ת ספראיקר"מופיע ספר עם המלל 
 שניות 2ונעלם לאחר  "משחקי מחשב"לאחר מכן מופיע מחשב עם המלל 

 שניות 2לאחר  תמונעל "ללכת לים"לאחר מכן מופיעה תמונה ים עם המלל 
 שניות 2לאחר  מתונעל "לנגן בגיטרה"לאחר מכן מופיעה גיטרה עם המלל 

 ולאחר מכן מופיעים כל הרעיונות סביב הילד. "תכננתי את החופשה שלי" :לאחר מכן הילד אומר

 .מי מעבירה כל דמות את המסר שלה, ומתי היא עולה לבמהל שובהרכב מסרים. חמכילה האנימציה  

 

 .ביקור בגן החיותבנו אנימציה של  .4
 (150- ,250-)ילד ואביו עומדים בפינה השמעלית של הבמה  

 ."בוא נבקר בגן החיות" :הילד אומר
היא נעלמת ואחריה  וגעת בילד או באביונכש נם.בנחת לכיוו מקדמתש מופיעה זברהבצד ימין של הבמה 

 בעלי חיים שונים. 6מופיע בעל חיים חדש שהולך לקראתם וכך הלאה, לפחות 

 צב התקדמות נינוח, למי מעביר בעלחשוב היכן למקם את בעלי החיים בתחילת המסלול, כיצד לקבוע ק 

 .ומהו המסר החיים את המסר
 .ףעוף מעופ + בעל חיים מהלך :חיים יבעל 2 גרום לכך שבשלב מסויים יחצו את הבמהל סונ

 

 משלך.נסה לבנות אנימציה לפי תסריט  .5
 :על האנימציה לשלב בתוכה

 לפחות שני מסרים שונים  :מסרים
 על הדמויות להחליף תלבושות במהלך האנימציה.דמויות שונות.  3לפחות  :דמויות

 שינוי רקע כתוצאה מקבלת מסר, בהתאם להתפתחות העלילה. :רקעים

 

 
 
 
 

 

 
  


