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 אשליות אופטיות: מער
 שיעור בנושא
 
 

 )ד� בקוב� נפרדה( עבודההד� הסבר ל: 5 פעילות
 

 .סרגלי�,  ד� ע� אשליות אופטיות:חומרי�
 

 :הסבר
המוח ". לומד לראות"בשלב מוקד� יותר האד� , כפי שהילד בתהלי� התפתחותו לומד לקרוא

המוח קובע . באמצעות העיניי�, ענח את גלי האור הנקלטי� באמצעות חוש הראיהלומד לפ
 .לפיה� מפוענח המידע המגיע מהעיניי�" חוקי�"
 

המוח לומד להשתמש ברמזי� בסביבה כדי . ה� נראי� קטני� יותר, ככל שחפצי� רחוקי� יותר
חפצי� , צל, תרחקי�למשל פסי רכבת הולכי� ומ: רמזי מרחק(לפרש הא� החפ� קרוב או רחוק 

 ).מוכרי�
 

. לעיתי� המוח מקבל אינפורמציה מוטעית ולעיתי� נית� לפרש את האינפורמציה במספר דרכי�
 .זה מה שקורה כאשר מסתכלי� על אשליה אופטית

 
א� נכנס לחדר . ההקשר בו קולטי� דבר באמצעות הראיה משפיע על פירוש הדברי� על ידי המוח

הא� זה חתול שחור או . הה מונח על השולח� ע� זנב המשתלשל מטהכשהוא חשו� ונראה דבר כ
 ?התיק של אמא

 
 :נושא לדיו�

 
הבחנו בדברי� שוני� המשפיעי� על . עד עכשיו נתקלנו במגבלות החושי� ובפרט חוש הראיה

 .התפיסה שלנו של הסביבה
 ?כיצד נית� להשתמש במגבלות חוש הראיה לצרכי� חיוביי�

 . תמונות בעלות דו משמעות%בידור .1

 .סרטי קולנוע .2
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 :סרט הקולנוע

 
נאל� , כלומר. א� בלעדיה� היינו נאלצי� לחיות חיי� הרבה יותר דלי�. החיי� מלאי אשליות
 . כפי שאנו מכירי� אות�הוטלוויזילחיות ללא סרטי� 

 
 היא הבטלוויזיתנועה רציפה כמו אנשי� צועדי� או ציפורי� עפות שאנו רואי� בקולנוע או 

בשניה� אנו צופי� למעשה בסדרה של תמונות . למעשה אשליה הנוצרת בשל דר� הראיה שלנו
נייחות המתחלפות בקצב מהיר שאות� אנו רואי� כתנועה רציפה בשל תכונות מערכת הראיה 

 .שלנו
נשארות במערכת הראיה למש� של כעשירית , תמונות שהעי� נחשפת אליה� ואפילו לפרק זמ� קצר

 .אנו רואי� סדרה של תמונות המתחלפות במהירות ונוצרת במוחנו תנועה אחידה. שנייה
 

 .אחידההקצב המהיר יוצר תנועה . הלשניי תותמונ 24כיו� סרטי� מוקרני� בקצב של 
 

 .ציפור בכלוב: 6ניסוי 
 

 :חומרי�
 .ציור של ציפור וציור של כלוב. ותגומי 2. מספריי�, דבק, קרטו�

 
 )... מחזיק מעמד פחות זמ�–חק אפשר ג� ללא קרטו�  בשעת הד.ב.נ( :ביצוע

 .הדבק את שני הציורי� בשני צידי הקרטו� בכיווני� הפוכי� •
 .נקב שני חורי� בשני צידי הקרטו� •

 . לכל חורהגומייקשור  •

 . ות� לקרטו� להסתובבההגומייסובב את  •
 

 :הסבר
 .המוח מחבר את שתי התמונות המתחלפות במהירות לתמונה אחת

 
 .של אצבע" משטח"תראה מעי� , א� תזיז את אצבע� מהר מול עינ�

 .המוח מחבר את התמונות של האצבע הנמצאת במקו� שונה בכל רגע
 
 
 
 
 

   
 
 
 


