
איך מאיירים 
סיפור

מה צריך לשיעור:
 דפים לבנים לטיוטה,4 דפים סופיים 
לכתיבת הסיפור שנמצאים בערכה
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לאחר שסיימתם לכתוב את הסיפור,
תתחילו בעבודת האיור שלו!



איור
 הוא ציור או שרטוט שמדגים מסר מסוים. איור הוא

 המחשה לא מילולית למושג, רעיון או טקסט.

 בניגוד לציור המשויך לשדה האמנות, איור תמיד מחויב
 לשרת את הטקסט עליו הוא 'נשען'.

 איור הוא מרכיב מקובל בספרי ילדים, ולעיתים אף
 מרכיב מאוד חשוב.

 איורים לספרי ילדים אחדים נחשבים לחלק בלתי נפרד
 מהיצירה, ומלווים אותה בכל תרגומיה, כך למשל איוריו

 של ג'ון טניאל לספרו של לואיס קרול "הרפתקאות
 א.אליס בארץ הפלאות", וכך גם לגבי "פו הדב" מאת א.

מילן אותו אייר ארנסט שפארד.

מתוך ״פו הדב״ מאת א.א. מילן איור ארנסט שפארד

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A1_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1_%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90.%D7%90._%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95_%D7%94%D7%93%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A1_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%98_%D7%A9%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90.%D7%90._%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%9F


לפני שמתחילים לאייר את הספר,
כדאי לעצב את הדמות הראשית 

(אותה ציירתם כבר בתעודת הזהות) 
ולצייר אותה מזוויות שונות.

תוכלו לראות דוגמאות בעמודים הבאים:



הבעות פנים
חשוב מאוד שהבעות הפנים יתאימו

למה שהדמות מרגישה בסיפור,
לכן רצוי להתאמן ולצייר אותה

עם הבעות שונות.

תרגיל: 
נסו לצייר את הדמות

הראשית בסיפור שלכם
ב4 הבעות שונות: 

עצוב/ה
כועס/ת
שמח/ה 

מופתע/ת

איור: תמר לב



איור: תמר לב

תנועות גוף
אחרי שאיירתם את הבעות

הפנים, נסו להתאים את תנועת
הגוף להבעת הפנים.

איזו תנועה עושה דמות כועסת?
ואיזו תנועה עושה דמות עצובה?



אחרי שסיימתם עם עיצוב הדמויות בסיפור שלכם, הגיע הזמן לצייר היכן הסיפור מתרחש. 
איור סביבה חשוב מאוד בגלל שהוא מכניס את הקורא פנימה, לעולם בו מתרחש הסיפור.

איור: תמר לב עבור ״עיניים״



מתוך ״עוג מלך הבשן״ איור: תמר לב



איור: תמר לב



איור: תמר לב



תרגיל
איירו 3 מקומות שונים בהם הסיפור שלכם מתרחש.

אפשר לצייר גם את אותו מקום פעם אחת מבפנים ופעם 
אחת מבחוץ.

חשוב לחשוב על הזמן בו מתרחש הסיפור: 
האם הסיפור בבוקר או בערב?

האם הוא התרחש עכשיו או לפני 100 שנה? 

הזמן הוא מרכיב חשוב באיור הסביבה כי הוא משפיע על 
איך ייראו השמים, איך יראו הבניינים ואיך יראו האנשים 

בסיפור.

חשוב - להכניס את הדמות שאיירתם לתוך המקום 
שאתם מציירים.



רוצים לדעת איך 
מאיירים מקצועיים 

עובדים על הספרים 
שלהם? 

צפו בסרטון הזה

https://docs.google.com/file/d/16f0us-4HnebnEhAIwam_mViWfyXvRIrV/preview
https://docs.google.com/file/d/16f0us-4HnebnEhAIwam_mViWfyXvRIrV/preview


עכשיו אפשר להתחיל לאייר את הסיפור שכתבתם!

אחרי שחשבתם על דמות, מקום וזמן, 
צירתם את הדמות בזוויות והבעות פנים שונות 

וצירתם את הסביבה. 
הגיע הזמן לצייר להוסיף איורים בתוך הריבועים 

במחברת שקיבלתם עם הערכה!



נשמח לראות את האיורים שלכם!

שלחו לנו תמונה ל-
1004265642@manhischools.org.il


