
משחקי מחשב בהוראה ובלמידה

משחקים באמצעים מוגבלים"פיתוח: "6שעור 

דודי פלס



תאריכים אפשריים להצגה

•31/5

•14/6

מקומות בלבד 7יש , נא לשלוח לי במייל תאריך מועדף
בכל תאריך



מי שרוצה לפתח משחק יכול להשקיע כל זמן שנע  
בין מספר דקות או מספר שנים



פיתוח משחק בדקות



מרוץ ויקיפדיה



תפזורת



תבניות של משחקים167,000כרגע יש שם 





https://www.zondle.com





http://www.sporcle.com/







פיתוח משחק בשעות



משחקים ללא קוד

חלוקת הכיתה לקבוצות ומתן נקודות על מענה  •
על שאלות טריוויה



שילוב משחקים בחינוך



100  ₪

500  ₪

1,000  ₪

5,000  ₪

10,000   ₪

50,000   ₪

100,000  ₪

500,000  ₪

750,000  ₪

1,000,000  ₪

100



א

ב

ג

מתמטיקה ומשחקים תמיד הלכו 

איזה מהמשחקים הבאים  , ביחד

?אינו עוסק במתמטיקה 

Dragon Box

Math Blaster

Origen Trail



א

ב

ג

מתמטיקה ומשחקים תמיד הלכו 

איזה מהמשחקים הבאים  , ביחד

?אינו עוסק במתמטיקה 

Dragon Box

Math Blaster

Origen Trail



100  ₪

500  ₪

1,000  ₪

5,000  ₪

10,000   ₪

50,000   ₪

100,000  ₪

500,000  ₪

750,000  ₪

1,000,000  ₪

94



א

ב

ג

חברות המשחקים הגדולות הבינו 

שהעתיד נמצא בחינוך והחלו ליצור  

לאיזה  , גרסאות מיוחדות להוראה

מהמשחקים הבאים אין גרסה 

?להוראה 

Portal 

Civilization 

Sim City



א

ב

ג

חברות המשחקים הגדולות הבינו 

שהעתיד נמצא בחינוך והחלו ליצור  

לאיזה  , גרסאות מיוחדות להוראה

מהמשחקים הבאים אין גרסה 

?להוראה 

Portal 

Civilization 

Sim City



100  ₪

1,000  ₪

500  ₪

5,000  ₪

10,000   ₪

50,000   ₪

100,000  ₪

500,000  ₪

750,000  ₪

1,000,000  ₪

81



א

ב

ג

לאיזה מוסד אקדמי בארץ יש  

תוכנת לימודים העוסקת בפיתוח  

אמצעי למידה וניתן למצוא באתר  

שלהם מגוון של מחוללי משחקים  

?שתוכננו במיוחד עבור מורים

המכון הטכנולוגי חולון

המכללה האקדמית בית ברל

המרכז הבינתחומי הרצליה



א

ב

ג

לאיזה מוסד אקדמי בארץ יש  

תוכנת לימודים העוסקת בפיתוח  

אמצעי למידה וניתן למצוא באתר  

שלהם מגוון של מחוללי משחקים  

?שתוכננו במיוחד עבור מורים

המכון הטכנולוגי חולון

המכללה האקדמית בית ברל

המרכז הבינתחומי הרצליה



100  ₪

5,000  ₪

500  ₪

1,000  ₪

10,000   ₪

50,000   ₪

100,000  ₪

500,000  ₪

750,000  ₪

1,000,000  ₪

69



http://urilon.wix.com/new-argaz





פיתוח משחק בימים



מודינגפיתוח באמצעות 





“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


