
משחקי מחשב בהוראה ובלמידה

משחקים חינוכיים: 5שעור 

דודי פלס



טירון
שפה של התחום

שליטה בסיסית בתחום

בעל הכשרה
ידע בתחום

מומחה
ניסיון בתחום



טירון
שליטה במשחק

הכירות עם בתמה

בעל הכשרה
ידע בסיסי

מומחה
ניסיון מעשי

חושב
בעל יכולת לשנות

מעצב
בעל יכולת ליצור

מנהל קהילה
קונטקסט חברתי

המשך התפתחות המזוהה עם משחקים

התפתחות המזוהה עם למדיה קונבנציונלית

Games and Learning Trajectories (Squire) 4:33

https://class.coursera.org/videogameslearning-001/lecture/17


משחקים לימודיים

לימוד הוא חלק אינטגרלי  . כל משחק הוא לימודי•
הכוונה במשחק לימודי הוא למשחק  . מכל משחק

.שתוכנן ללמד תוכן ספציפי

לאורך ההיסטוריה במקרים רבים משחקים אלו  •
...היו גרועים למדי

בשנים האחרונות•
המצב משתפר



Minnesota-בבית ספר בHP 2100למחשבי , 1971פותח לראשונה ב 
PC-עם עליית ה80-הפך מסחרי בשנות ה

נחשב משחק המחשב הלימודי המצליח בכל הזמנים

Origen Trail 



http://apps.facebook.com/herzl-game/

http://apps.facebook.com/herzl-game/


תרגיל

:שחקו בשני המשחקים הבאים•

bit.ly/1f5wqzH 
(http://kids.gov.il/money_he/glideriya.html)

bit.ly/Hw5HQS (http://www.old-games.org/games/socher1 )

http://kids.gov.il/money_he/glideriya.html
http://www.old-games.org/games/socher1


bit.ly/Hw5HQS http://www.old-games.org/games/socher1

http://www.old-games.org/games/socher1


משחק הגלידריה

bit.ly/1f5wqzH http://kids.gov.il/money_he/glideriya.html

http://kids.gov.il/money_he/glideriya.html


ניתוח תרגיל

מאיזה משחק  •
?נהניתם יותר

מאיזה משחק  •
?למדתם יותר

?מדוע•



Math Blaster







http://www.youtube.com/watch?v=xsFMLJ453GM

../../../VideoGames/LectureMovies/Mangahigh Intro Video US.mp4
../../../VideoGames/LectureMovies/Mangahigh Intro Video US.mp4


"AAA"משחקי 

../../../VideoGames/LectureMovies/Re-Mission News Spot on NBC.mp4
../../../VideoGames/LectureMovies/Re-Mission News Spot on NBC.mp4
../../../VideoGames/LectureMovies/Ludwig Game Trailer.mp4
../../../VideoGames/LectureMovies/Ludwig Game Trailer.mp4


עולמות וריטואלים לימודיים



משחקי פלאש לימודיים



משחקים לימודיים בעברית

דווקא בישראל קימת תעשיה גדולה של משחקים חינוכיים •
(.  קומפי ועוד, קומפדיה, סנונית, ח"מט)

במדינה שמעולם לא הייתה בה תעשיית משחקים ולא פעלו בה •
.  מעצבי משחקים מנוסים מעולם מפתחים בעיקר משחקים גרועים

בשנים האחרונות יש שיפור משמעותי•

לנד-דוגמא למשחק חינוכי מושקע הוא פלא•

משחקים כאלה פונים להורים•
ולא למורה או למערכת החינוך



וטבלטיםאפליקציות לטלפונים חכמים 

http://www.netmums.com/galleries/view/top-ten-educational-apps

Bee-Bot

Piano Dust Buster

Monster Time

http://www.netmums.com/galleries/view/top-ten-educational-apps


מה ניתן ללמוד ממשחקים לימודיים

אם משהו נראה כיף הוא לא תמיד כיף•

חייב להיות קשר הדוק בין התוכן הנלמד מנגנון  •
המשחק ותמת המשחק

התוכן הנלמד

תמת המשחקמנגנון המשחק



תרגיל

תארו את חומר הלימוד  . הכנסו למשחק הבא•
תמת המשחק ומנגנון המשחק, הרלוונטי

תארו את הקשר בניהם•

כיצד ניתן לשפר את•
?המשחק

bit.ly/17uweKY http://ofek.cet.ac.il/units/he/math/unit1032/act1.aspx

http://ofek.cet.ac.il/units/he/math/unit1032/act1.aspx


משחקים לימודיים

ההבדל המרכזי בין משחקים חינוכיים למשחקים  •
המשחקים  . מסחריים היא מטרתן המרכזית

החינוכיים פותחו בכדי ללמד ולכן לרוב מלמדים  
המשחקים המסחריים פותחו  . יותר ומהנים פחות

בכדי להימכר ועל כן מהנים יותר ומלמדם פחות

משחקים חינוכיים לרוב מכסים תכנים רבים יותר •
ובצורה יותר מתודית



משחקים מסחריים חינוכיים



משחקים מסחריים שהוסבו  
למשחקים לימודיים











../../../VideoGames/LectureMovies/Official Minecraft Trailer.mp4
../../../VideoGames/LectureMovies/Official Minecraft Trailer.mp4




בלבד שיחקו כ 2012ב 

תלמידים במשחק  250,000

בכיתה



מהם Minecraft–7%שחקני 204,000( 2013נכון לאפריל )בישראל 

בנוסף , (אחוז ניכר מהשאר משחק בגרסה פרוצה)שחקנים משלמים 

.למשחק ממשק בעברית





מאגרי מידע לאיתור משחקים







http://www.gameslearningsociety.org

http://www.gameslearningsociety.org/






“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



Popular educational games 
(Wikipedia)

Popular educational games for children and 
adolescents

• Big Brain Academy: Wii Degree

• ClickN READ Phonics - Beginning Reading

• ClickN SPELL - Beginning Spelling

• Carmen Sandiego series

• The ClueFinders

• Dr. Kawashima's Brain Training (a series of two 
games)

• EcoQuest (a series of two games)

• GCompris (GPL)

• Genomics Digital Lab

• Gizmos & Gadgets

• History of Biology game

• Immune Attack

• Inanimate Alice

• InLiving

• I.M. Meen

• JumpStart

• Ko's Journey

• Learnalot

• Math Blaster

• Number Munchers

• Oregon Trail

• PlaceSpotting

• Quest Atlantis

• Reader Rabbit

• The Magic School Bus series

• Treasures of the Deep

• Tuxmath (GPL)

• Storybook Weaver

• Urban Jungle

• Zoombinis

• WolfQuest

Popular educational games for adults

• Democracy

• Food Force

• Global Conflict: Palestine

• Mavis Beacon Teaches Typing

• Miniconomy

• President Forever 2008 + Primaries

• The Typing of the Dead

• CyberCIEGE

• Close Combat: Marines

• Virtonomics

http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Brain_Academy:_Wii_Degree
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Clickn_kids&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Clickn_kids&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Carmen_Sandiego
http://en.wikipedia.org/wiki/The_ClueFinders
http://en.wikipedia.org/wiki/Dr._Kawashima's_Brain_Training
http://en.wikipedia.org/wiki/EcoQuest
http://en.wikipedia.org/wiki/GCompris
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://en.wikipedia.org/wiki/Genomics_Digital_Lab
http://en.wikipedia.org/wiki/Gizmos_&_Gadgets
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Biology_game
http://en.wikipedia.org/wiki/Immune_Attack
http://en.wikipedia.org/wiki/Inanimate_Alice
http://en.wikipedia.org/wiki/InLiving
http://en.wikipedia.org/wiki/I.M._Meen
http://en.wikipedia.org/wiki/JumpStart
http://en.wikipedia.org/wiki/Ko's_Journey
http://en.wikipedia.org/wiki/Learnalot
http://en.wikipedia.org/wiki/Math_Blaster
http://en.wikipedia.org/wiki/Number_Munchers
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Oregon_Trail_(computer_game)
http://en.wikipedia.org/wiki/PlaceSpotting
http://en.wikipedia.org/wiki/Quest_Atlantis
http://en.wikipedia.org/wiki/Reader_Rabbit
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Magic_School_Bus
http://en.wikipedia.org/wiki/Treasures_of_the_Deep
http://en.wikipedia.org/wiki/Tuxmath
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://en.wikipedia.org/wiki/Storybook_Weaver
http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_Jungle
http://en.wikipedia.org/wiki/Zoombinis
http://en.wikipedia.org/wiki/WolfQuest
http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_(game)
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_Force
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Conflict:_Palestine
http://en.wikipedia.org/wiki/Mavis_Beacon_Teaches_Typing
http://en.wikipedia.org/wiki/Miniconomy
http://en.wikipedia.org/wiki/President_Forever_2008_+_Primaries
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Typing_of_the_Dead
http://en.wikipedia.org/wiki/CyberCIEGE
http://en.wikipedia.org/wiki/Close_Combat:_Marines
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtonomics

