
משחקי מחשב בהוראה ובלמידה

שילוב משחקים מסחריים בהוראה: 4שעור 

דודי פלס



המשחק כמדיום

.בשעורים רבים משולבים אמצעי מדיה שונים•

קטע עיתן בתחילת שעור–

סרט שהמסכם נושא–

וכמובן שספרים ותמונות שמהווים חלק בלתי נפרד  –
מתוכנית הלימוד

?אז למה לא משחקים•
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מדוע משחקים אלו ולא אחרים

של המשחק קשורה באופן ברור  התמהלעיתים •
הנלמדתוכןל

יכולותקשור לשיטות ומנגנון המשחק לעיתים •
שעלינו להכנות לתלמיד

לעתים גם התמה וגם מנגנון המשחק משרתים את •
...אך אלו מקרים נדירים–תוכן הלימוד 



מנגנון המשחקלתמההקשר בין ה



שילוב מוצלח של משחק

.  לכל תוכן קיים מדיום מתאים יותר ומתאים פחות•
.משחק אינו מתאים לכל תוכן

בהנחה ומשחק הוא מדיום מתאים תתאפשר •
:התאמה בשני מישורים

המשחקתמת–

המשחקמנגנון–

הוא פשוט , משחק הוא איננו מדיום אולטימטיבי•
מדיום שעד עתה התעלמו ממנו



תרגיל

התחלקו לזוגות•

על המשחקים  YouTubeחפשו מידע או צפו בסרטון ב •
הבאים

רישמו עבור כל משחק מה לדעתכם ניתן ללמד איתו•

Spore

Cooking Mama

Farmville

Cut The Rope

בששש













IIתרגיל 

התחלקו לזוגות•

חפשו משחקים שיכולים לעזור ללמד את הנושאים  •
הבאים

מומלץ לעשות שימוש בחיפוש תמונות וסרטים•

יווניתמיתולוגיה

אסטרונומיה

טריגונומטריה

לוגיקה











שנים קודמותמדוגמאות 



2048, world soccer striker 



Hexball, Space Team



Mikmak, Sims



Draw Something







יתרונות וקשיים



ב מופו היתרונות של שילוב  "בארה2010בסקר שנערך בשנת 
:בין היתרונות הבולטים ביותר היו, COTSמשחקי 

Ritzhaupt, Gunter & Jones, 2010:
http://www.itdl.org/Journal/May_10/article04.htm

לימוד פתרון בעיות מורכבות1.
פיתוח יכולות קוגניטיביות2.
קבלת טעיות ולמידה מטעיות3.
לימוד באמצעות עשיה4.
הקניית ידע5.
ניצול טכנולוגיה שבתלמיד עושה בה שימוש ביום  6.

יום

http://www.itdl.org/Journal/May_10/article04.htm


של המורה הרקע 1.
במשחקים ובטכנולוגיה 

(Iמקום )

תפישה של משחקים2.

מחסור במימון מתאים3.

התאמה לתוכנית  4.
הלימודים

מחסור בהוכחות ליעילות  5.
השימוש במשחקים

מחסור בזמן6.

:הקשייםבאותו סקר לצד היתרונות מופו גם 



?המחסום הטכנולוגי

:נמצא2010בסקר שבוצע בישראל ב •

קבוצות  )מהתלמידים יש מכונת משחק בבית 39%ל –
(תלמידים לתרגיל זה לא רע2-3של 

מהתלמידים יש מחשב אישי92%ל –

בש-מהתלמידים יש גישה לשש100%כנראה של •
(.וגם לטלפון חכם)

פשוט צריך לשאול ולהתאים את המשחקים למצב•



?אז איך עושים את זה



ניתוח המשחק

קבוצות של תכנים ביחס למשחק3יש לחשוב על •

איזה חומר הוא מכסה–

איזה חומר הוא אינו מכסה–

איזה מידע לא מדיוק או מוטעה קיים במשחק–



מאפיינים נוספים שיש לקחת בחשבון

התאמת המשחק לגיל הכיתה•

רמת הקושי של המשחק•

באילו פלטפורמות הוא  –נגישות של המשחק •
?קיים והאם הן נגישות לתלמידים

משך זמן המשחק•

?האם אפשר לשחק בקבוצה•

?האם ניתן ללמוד מהמשחק רק מלהביט•



?מתי משתמשים במשחק

כשובר  –שימוש במשחק ככלי ללימוד ראשוני 
. קודם משחקים אז מדברים על בתוכן. קרח



?מתי משתמשים במשחק

.  שימוש במשחק לאחר שנלמד חומר תיאורטי
.המשחק כתרגיל



?מתי משתמשים במשחק

שחקו במשחק ונתחו  –שימוש במשחק כשעורי בית 
.לשיעורבמשחק כהכנה או לחילופין שימוש אותו



?מתי משתמשים במשחק

משחקים בכיתה וממשיכים לשחק בבית



?איך מחפשים משחק



מציאת משחק מתאים



איך מחפשים משחקים

Google Imagesהחיפוש הנח ביותר הוא ב •

מתאים  " נראה"אחרי שמאתרים משחקים ש •
YouTubeמומלץ לראות את המשחק ב 

רק אחר כך לשחק בו•



סיכום

.  לכל תוכן קיים מדיום מתאים יותר ומתאים פחות•
.משחק אינו מתאים לכל תוכן

בהנחה ומשחק הוא מדיום מתאים תתאפשר •
:התאמה בשני מישורים

תמת המשחק–

מנגנון המשחק–

הוא פשוט , משחק הוא איננו מדיום אולטימטיבי•
מדיום שעד עתה התעלמו ממנו



תרגיל



מציאת משחק מתאים לתוכן: תרגיל לבית
חפשו משחק מתאים לתוכן  . בחרו תוכן לימוד כלשהו•

gameplayמצאו סרטון (. Imagesמומלץ בגוגל )
.Youtubeשל המשחק ב 

קישור  , שם תוכן הלימוד שבחרתם: שלחו אלי את•
וכן סרטון או טקסט קצר המתאר  , לסרטון המשחק

מה להערכתם ניתן ללמוד מהמשחק או מדיון על  
.  חווית המשחק

:יש להגיש את המטלה אלי למייל•
dudipeles@gmail.com



“If we teach today as taught yesterday 
we rob our children of tomorrow” 
John Dewey

לקריאה נוספת או שאלות

www.dudipeles.com

dudipeles@gmail.com



• Guitar Hero: Cross-curricular music, design and 
technology and maths module

• Hotel Dusk: Creative writing and narrative 
understanding

• LittleBigPlanet: Creative production and game-making

• MissionMaker: Authoring narrative games in English 
and media; exchanging foreign-language games with 
European schools

• Moshi Monsters: Collaboration and team work

• The Movies: Multimedia narrative creation

• Myst: Creative writing stimulus

• Nintendogs: Animal welfare, collaboration

• Pictochat on Nintendo DS: Enquiry-based learning

דוגמאות מתועדות לשימוש במשחקים



• PlayStation Portable: Video production and fieldwork 
data collection

• Professor Layton and the Curious Village: Creative 
design

• 2DoItYourself: Creative game production

• 3D Game Maker: Making and marketing games

• Adventure Author: Creating game worlds as stimulus 
for  literacy activities

• Age of Empires: History curriculum

• Buzz quiz game: General knowledge

• Canvas: Creative design

• Cooking Mama: International learning

• Dance Mat: Early years number and physical health

• Dr Kawashima’s Brain Training: Mental maths and  
problem-solving

• Endless Ocean: Creative writing stimulus in English



• GameMaker (Nintendo DS): Making games

• Wii Tennis: D

• Roamer: Maths and programming

• SimCity: Geography curriculum module on settlements

• Spore: Science concept understanding

• The Winning Game: Sports and Physical Education  
performance analysis

• Thinking Worlds: Citizenship

• Trauma Centre 2: Anatomy and biology

• Tycoon games: Business Studies simulations

• Nintendo Wii Sports: Fitness training and 
cardiovascular  workouts

http://archive.futurelab.org.uk/resources/documents/project_reports/becta/Games_and_Learning_educators_report.pdf






