
 

 

 חיים ניר :  קומיקס ואוריגמי-שעשועי

 2020, מחצית שנייה ינואר   ב'-א'כיתות  גן+

הנייר , לבין -עולם קיפוליבין בסדנה נלמד ליצור שילוב קסום 

ציור של דמויות חביבות ומשעשעות, כגון  -'קומיקס'עולם ה

 ספוג ועוד.-באני, בוב-מאוס, באקס-מיקי

 -כמו כן נדבר בחרוזים

 -תפוזים-מיץונשתה 

 -אם נרצה לדבר שטויות

 אשכוליות...-נשתה בטעות מיץ

 

 סדנה ראשונה

ו הילדים  הבית עם הגגות המתחלפים מאוריגמי, ועליו יצייר

 המחמד והצמחייה.-את המשפחה הגרה בבית, עם חיות

 סדנה שנייה

 באני'. -מאוס' ל'באקס-'ממיקי

מאוס, -מיקיקסם אוריגמי שבו מציירים את ראשו של 

 באני'. -שמתחלף לראשו של 'באקס

 לאחר מכן משלימים את הגוף של שתי הדמויות.

 סדנה שלישית

 ספרון הדמויות המתחלפות:



מכינים חוברת משלושה דפים המקופלים לשניים. משדכים 

 את הדפים ומציירים דמות עם ראש גוף ורגליים. 

יירים  גודרים פעמיים לרוחב הדמויות, הופכים את הראש ומצ

 ראש של דמות אחרת, וכך נוצר קסם של דמויות משתנות.

 סדנה רביעית:

 משפחת עורבים מאוריגמי: 

מכינים עורב מריבוע נייר, ולאחר מכן מכינים את העורב הקטן 

מהשארית של הנייר, ולאחר מכן מכינים מהשארית של 

 השארית עורב פצפון)או פצפונת(.

עיפרון, -ם טושים וצבעימעצבים את הכנפיים של העורבים ע   

 ולאחר מכן הילדים מכינים הצגה קצרה עם העורבים.

 סדנה חמישית:

אקרין את סיפור ה'קומקיס' המקורי והמשעשע 'עלילות הרצוג 

שמיט ווקצילרה , גברת משקפופרית והשטיח  -וונצוג

 המעופף'.

 הילדים ימציאו בהשראת הסיפור דמות מקורית משלהם/ן.

 .מיקס' בתוך שני מלבנים יתחילו לצייר 'קולאחר מכן הם 

 סדנה ששית:

נכין קופסת אוריגמי מקסימה, ההופכת כבמטה קסם למפלצת 

 טורפת.

 הילדים יכינו הצגה קלילה בנושא המפלצתי...

 סדנה שביעית:

 תצרף/שטיח שוריקנים: 



 מכין שוריקנים)מעין כוכבי נינג'ה(, ומהם נכין תצרף)פאזל(.

 שמינית:סדנה 

 השוריקנים.-המשך לשטח

 סדנה תשיעית:

הרוחות', -אספר לילדים את הסיפור המשעשע על 'טירת

והילדים יציירו בהשראתו את דמותו של רוחי רחרוחי, הגיבור  

של הסיפור, ויציירו גם את דמותה של אחותו הקטנה של 

 רוחי, רוחה רכרוחה.

 סדנה עשירית:

 הכנת סביבון  אנימציה מאוריגמי . 

 עשרה:-סדנה אחת

נצייר על גבי הסביבון סרטון אנימציה קצר, החושר על עצמו 

 במעגליות אינסופית.

 עשרה:-סדנה שתים

 צפרדע קופצת מאוריגמי. 

 עשרה:-סדנה שלוש

עגור מנפנף בכנפיים מאוריגמי. העגור הוא סמל הבריאות 

 והשלום בתרבות היפנית.

 עשרה:-סדנה ארבע

הקשת. הסביבון שיכול -שבעת צבעיסביבון ניוטון מקרטון עם 

 להפוך לצלחת מעופפת.

 עשרה:-סדנה חמש



חידות מחודדות, מילוליות וחשבוניות בשילוב הסיפור 

אפשר  -הרוחות, אי-המשעשע על רוחי רכרוחי, מטירת

 להסתפק בפחות...

 כמו כן נתרגל ג'אגלינג עם כדורי פלסטיק רכים ונעימים.

 בברכה,

 גדל בירושלים...(חיים ניר)חיים משקפיים ש

 

 

 

  

 


