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תאריךכיתהשם

הכנת סרטון ברוח בריינפופ
אנחנו נלווה אתכם צעד צעד עד ליצירת הסרטון!

הנה כמה דברים שכדאי לדעת לפני שמתחילים

מבנה הסרטון  .1

הסרטון מתחיל בשיחה קצרה בין תום למובי העוסקת בנושא מחיי היומיום, ואז תום 
ומובי מקבלים במכתב שאלה קצרה הקשורה לנושא. במהלך הסרטון תום ומובי עונים 
על השאלה, ומסבירים את נושא השאלה, בשילוב קטעי שיחה קצרים. בסוף הסרטון 

מופיעה בדיחה המסכמת את הנושא.

אורך סרטון ממוצע הוא כארבע דקות.  .2

סוג הסרטון  .3

את הסרטון אפשר ליצור בכמה דרכים:

צילום וידאו של שני ילדים המחופשים לתום ולמובי. ניתן להכין את התחפושות     •
בעצמכם או להוריד מסכות של תום ומובי.  

.stop motion סרטון וידאו/אנימציה בשימוש איורים בשיטת  •

שימוש בתוכנות אנימציה פשוטות שאפשר להוריד בקלות מהרשת.  •

יצירת קומיקס העונה על כל המאפיינים שיצוינו בהמשך.  •

בואו נתחיל!

חשבו על שאלה לתום ומובי המעניינת אתכם בנושא כלשהו, ועליה תרצו לענות במהלך 
הסרטון.

היעזרו בדוגמה הבאה:

תום ומובי היקרים, איך ומתי הוקמה מדינת ישראל? ליאור מאור עקיבא

נסחו את השאלה שלכם בנושא הסרטון:

www.brainpop.co.il
© 2019 בריינפופ. כל הזכויות שמורות















כתבו תשובה לשאלה. כללו מידע מתאים ומושגים מרכזיים בנושא:

לאחר שחקרתם את הנושא ועניתם על השאלה, הגיע הזמן להפוך את התשובה לתסריט.

חשבו על שיחה נחמדה בין תום למובי לפתיחת הסרטון ולסופו (אפשר להשתמש בבדיחה 
או בכל רעיון אחר העולה בדעתכם). היעזרו בדוגמאות.

פתיח לסרטון (יופיע לפני השאלה)

תום: "מובי מה אתה עושה?"

מובי: "ביפ, ביפ".

תום: "מנסה לחזור בזמן?! אני בטוח שאפשר ללמוד על העבר גם בלי לנסות לחזור לשם..."

כתבו את הפתיח לסרטון שלכם:

גוף הסרטון:

כתיבת התשובה לשאלה כתסריט. התסריט מציג דו שיח בין תום למובי, שבמהלכו תום 
עונה על השאלה, מסביר ומדגים. כדאי לכם לכתוב את השיחה כך שכל משפט יתחיל 

בשורה חדשה. לדוגמה:

תום: "מדינת ישראל הוקמה בשנת תש"ח, 1948".

מובי: "ביפ".

תום: "נכון, מובי. דוד בן-גוריון הקריא את מגילת העצמאות בתאריך ה' באייר".
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כתבו את גוף הסרטון שלכם:

עכשיו הוסיפו הוראות אנימציה. 

מתחת לכל משפט בתסריט כתבו מה הצופים רואים במסך.

תום: "מדינת ישראל הוקמה בשנת תש"ח, 1948".

רואים את תום ואת מובי מחזיקים את דגל ישראל.

מובי: "ביפ".

תום: "נכון, מובי. דוד בן-גוריון הקריא את מגילת העצמאות בתאריך ה' באייר".

רואים דף ובו כתוב: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא 
מדינת ישראל.

הוסיפו עכשיו הוראות אנימציה לתסריט שכתבתם
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סיום הסרטון

כדאי לסיים את הנושא בשילוב הומור ולעורר סקרנות להמשך.

דוגמה:

תום: "אתה עדיין מנסה לחזור בזמן?"

מובי: " ביפ ביפ".

תום: "כדי לאכול שוב את עוגת יום ההולדת? נו באמת מובי..."

כתבו את הסיום שלכם:

עכשיו תוכלו ליצור את הסרטון בדרך שבה בחרתם.

יצרתם סרטון נחמד ברוח בריינפופ, ואתם רוצים לשתף אותנו? שלחו לנו את הקישור לסרטון.

דוגמאות לסרטונים ברוח בריינפופ שהכינו תלמידים בארצות הברית:
https://educators.brainpop.com/video/lewis-and-clark

 https://educators.brainpop.com/video/lusitania
https://educators.brainpop.com/video/volcanoes
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