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המוזיאונים

ללמוד
אמנות
כמו גדולים
יסודי  /חט"ב  /תיכון

מוזיאון פתח תקוה לאמנות הינו אחד המוזיאונים המובילים בארץ
לאמנות ישראלית ובינלאומית .חוגי המוזיאון מציעים מסגרת
לימודית ברמה גבוהה לעידוד וטיפוח הכישרון והיצירתיות .המפגשים
מתקיימים בסדנאות היצירה של המוזיאון ,בקבוצות קטנות ,ובהנחיית
מורים מנוסים ואמנים יוצרים .במהלך השנה יבקרו הילדים בתערוכות
המוזיאון ובסופה יציגו תערוכה מיצירותיהם.

אנימציה בחומר
חוג ללימודי אנימציה בדגש על יצירה עם חומרים .בחוג
נלמד שיטות שונות ליצירת אנימציה באיור ,בפיסול
בפלסטלינה ,בעבודה עם קופסאות אור וב"סטופ-מושן".
הילדים יבחרו נושא אישי ויפתחו אותו בשפתם
האמנותית-אישית ,עד לתוצאה הסופית :סרטוני אנימציה
מדליקים ומקוריים!

כיתות ג'-ד'
ימי רביעי 17:30-19:00

צעצוע של סיפור  -נגרות לילדים ולהורים
חוג נגרות משותף להורים ולילדים! בכל מפגש יאזינו
הילדים לסיפור ,בעקבותיו יבנו צעצועים ומשחקים
מעץ .החוג מפתח חשיבה יצירתית ,קואורדינציה,
יכולות בנייה ושימוש בכלי עבודה .בסוף כל מפגש
ייצאו המשתתפים עם צעצוע ייחודי משלהם.

גן חובה  -כתה א'  +הורים
ימי שני 17:30-18:30

ילדים יוצרים קולנוע חדש!!!
חוג חוויתי ומעשיר בו נלמד את מרכיבי השפה
הקולנועית ונתנסה במגוון התפקידים הכרוכים בהפקת
סרט; כתיבת תסריט ,צילום ,בימוי ,משחק ,תאורה,
סאונד ועריכה .במפגשים יילמדו הילדים כיצד לתרגם
רעיונות ,רגשות ומחשבות לסרטונים ,ואולי יהפכו ליו-
טיוברים מצליחים!

כיתות ג'-ד'
ימי ראשון 16:00-17:30
כיתות ה'-ו'
ימי ראשון 17:30–19:00

סיפור ,איור ותיאטרון בובות חדש!!!
חוג המשלב אמנות ותיאטרון בובות .בחוג נלמד
כיצד לאייר סיפורים ושירים במגוון טכניקות ,ניצור
ספרי פופ אפ מדליקים ,נכתוב ונצייר קומיקס ,נעצב
בובות ותפאורות ונביים יחדיו הצגות מקוריות.

כיתות א'-ב'
ימי רביעי 16:00-17:30

פופ ארט  -חוג לשילוב אמנויות חדש!!!
החוג חושף את המשתתפים לעולם האמנות באופן
חוויתי המשלב דמיון ,יצירה וידע .במהלך השנה נבקר
בתערוכות המתחלפות במוזיאון ונשאב מהן השראה
ליצירות משלנו .נפסל בחימר ובחומרים ממוחזרים,
נצייר מהתבוננות ומהדמיון ,נדפיס במכבש ונהפוך
לאמנים יוצרים ומבצעים.

כיתות א'-ב'
ימי שני 16:00-17:30
כיתות ג'-ד'
ימי שני 17:30–19:00

מצטיינים באמנות
תוכנית מצוינות וכתת אמן בה ייחשפו המשתתפים אל
תהליכי היצירה ויילמדו מגוון טכניקות עבודה מיוחדות;
חדר חושך ומעבדת צילום מסורתית ,יציקות והדפס,
וכמובן ציור ופיסול .לאורך השנה יתקיימו "סדנאות
אמן" ,בהן ייפגשו הילדים עם אמנים פעילים שייספרו
על עבודתם והילדים ייצרו בהשראתם.

כיתות ג׳-ד׳
ימי רביעי 16:00-17:30
כיתות ה'-ו'
ימי רביעי 17:30–19:00

פיתוח משחקים למחשב ולמובייל חדש!!!
חוג המשלב שימוש באמנות חזותית ,לוגיקה מתמטית
ודמיון לשם יצירת משחקי מחשב! בחוג יכירו הילדים
את עולם התוכנה והשיקולים המרכזיים בפיתוח
משחקים ואפליקציות .כבר לאחר מפגשים בודדים
יוכלו הילדים להמציא משחק ,לפתח אותו ,ולשחק
עם חבריהם ומשפחתם ביצירה החדשה.

כיתות ד'-ו'
ימי שלישי 18:00-19:15

אנימציה וקומיקס חדש!!!
בחוג נלמד ממה מורכב סיפור טוב וכיצד מתרגמים
אותו לסרט אנימציה ולקומיקס .נלמד טכניקות יצירה
שונות להבעת רעיון ,נכתוב תסריטים ,נצלם ,ונערוך.
הזדמנות מיוחדת ללמוד סוגי אנימציה שונים באופן
מקצועי.

כיתות ה'-ו'
ימי שני 17:00-18:30
כיתות ז'-ט'
ימי שני 18:30–20:30

כתת אמן לציור ורישום חדש!!!
סדנה שנתית בה נעסוק בציור על כל גווניו ואפשרויותיו:
רישום ,ציור באקרליק ,בצבעי מים ,בצבעי שמן ובחומרי
ציור ומצעים לא שגרתיים .מטרת הסדנה לשפר את
יכולת הרישום והציור הריאליסטי ולעודד ביטוי וסגנון
אישי .הסדנה כוללת ביקורים מודרכים במוזיאון ,מפגש
עם אמנים ואוצרים ותערוכת סיום.

כיתות ז׳-ט׳
ימי ראשון 17:00-19:00
כיתות י'-י״ב
ימי ראשון 19:00–21:00

לפרטים נוספים והרשמה:
ptmhugim@gmail.com
בימים א׳-ה׳ בשעות 09:00–15:00
יפעת / 03-9286309 :טינה03-9052343 :
קריית המוזיאונים – יד לבנים ,רח' ארלוזורוב  ,30פתח תקוה
אידאה – חינוך וקהילה ,קריית המוזיאונים פתח תקוה
מחיר החוגים לשנה :יסודי  / ₪ 2,320 -חט"ב תיכון ( ₪ 2,500 -ניתן לפרוס ל 10 -תשלומים).

