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חובות הקורס

השתתפות בשיעורים•

 James Paul Gee, What video games have to teach us about: חובת קריאה•
learning and literacy, 2003 chapters 1 & 2 (pages 1-50)

הגשת תרגילים במהלך הקורס•

הצגה בכיתה של תכנון שילוב משחק בכיתה•

ביצוע שילוב של משחק בכיתה•

כתיבת עבודת סיכום•



ההצגה בכיתה

דקות5ההצגה היא של •

תוכן ההצגה בכיתה צריך לכלול•
תיאור רעיון לשילוב משחק בכיתה–

תיאור ההכנות–

מטרת ההצגה היא קבלת ביקורת הן מהסטודנטים האחרים והן ממני•

:תאריכים אפשריים להצגה•

–21/5

–11/6
הראשונים בכל תאריך ישריינו לעצמם 12ה , נא לשלוח לי במייל תאריך מעודף•

.מקום בתאריך שבחרו



העבודה

תיאור ניסיוני בשילוב משחקים בהוראה: עבודת הגמר תהיה בנושא•

:במסגרת העבודה תבחן•

'משחקים מפורסמים וכד, אנרים'ז: הפגנת ידע הן בנושאים כללים הקשורים למשחקים–

החומר , קריאת הרשות, קריאת החובה: הפגנת ידע בנושאים הקשורים במשחקים ולמידה–

שיועבר במצגות בכיתה

,  תיאור הניסיון עצמו, תיאור ההכנות לניסיון, מבוא: מומלץ לחלק את העבודה ל•

דיון וסיכום  , ממצאים

ניתן לתאם נושא  ( שנת שבתון: לדוגמא)במידה וקיימת בעיה לכתוב על נושא זה •

.חלופי מולי

.יתקבלו בברכה3גם , עמודים10עד •



הציון בקורס

20%-תרגילים במהלך הקורס•

10%-הצגה בכיתה•

10%-יצירתיות ומורכבות בבחירת נושא העבודה•

60%-עבודה מסכמת   •



...נתחיל בשיעור



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

Oregon Trail
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חברות המשחקים הגדולות הבינו 

שהעתיד נמצא בחינוך והחלו ליצור  

לאיזה  , גרסאות מיוחדות להוראה

מהמשחקים הבאים אין גרסה 

?להוראה 

Portal 

Civilization 

Sim City
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שהעתיד נמצא בחינוך והחלו ליצור  
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שלהם מגוון של מחוללי משחקים  

?שתוכננו במיוחד עבור מורים

המכון הטכנולוגי חולון

המכללה האקדמית בית ברל

המרכז הבינתחומי הרצליה
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שלהם מגוון של מחוללי משחקים  

?שתוכננו במיוחד עבור מורים

המכון הטכנולוגי חולון
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מורים כיוצרי משחקים

.מורים תמיד היו ותמיד יהיו יוצרי משחקים•

אך כדי ליצור משחקים טובים ובעיקר משחקים דיגיטליים  •

:טובים צריך

את זה  -הכירות עם משחקים וידע בסיסי בתכנון ועיצוב משחקים –

.אנחנו לומדים במהלך כל הקורס

את זה נלמד היום–כלים טכנולוגיים ליצירת משחקים –



?אז אלו סוגי כלים קיימים

תבניות מחשבתיות•

(Power Pointכדוגמת )כלי עריכה שתומכים באינטראקטיביות •

תבניות בכלי ערכיה אלו•

מחוללי משחקים שמיועדים למורים•

מחוללי משחקים שמיועדים למספרי סיפורים•

•Modding



תבניות מחשבתיות



מרוץ ויקיפדיה



תפזורת



כלי עריכה







תבניות



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



אלף תבניות  300מעל 

לא כולם  )של משחקים 

(דיגיטליים



http://www.scratch.org.il/

http://www.scratch.org.il/
../../../VideoGames/LectureMovies/Intro to Scratch 2.0.mp4


מחוללי משחקים למורים









https://plickers.com/







מחוללי משחקים למספרי סיפורים
שכדאי שגם מורים יכירו



Adrift



Twine



Ren’Py



Adventure Game Studio



Modding







תלמידים יוצרים



תלמידים יוצרים

ליצור משחק ברוב המקרים מלמד הרבה יותר מאשר לשחק •

.במשחק

ולא  , כל כלי שהוצג פה יכול להיות כלי שמשמש את התלמידים•

.ליצור משחקים, אתכם

, אל תקטינו ראש, אם החלטת לבקש מהתלמידים ליצור משחקים•

.ורק אז החליטו, צרו בו משחק, בדקו את הכלי טוב לפני כן

דרשו מהתלמידים להפעיל את המשחק שלהם עם שחקנים אמתיים  •

רק כך יוכלו לקבל משוב על מה שעשו ועל תהליך הלמידה  , בכיתה
.שעברו



דוגמאות משנים קודמות



 Treasure HITשימוש ב 

ללימוד היסטוריה

7

שאלון טריוויה בנושא  

Flippityאנגלית עם 

10



לבניית  Tiny Tapשימוש ב 

משחק לעיוורים

8

שאלות טריוויה על לוח 

Scratchהכפל עם 

11



to-be-educationשימוש ב 

ללימוד הסתברות באמצעות  

משחק תפקידים

10
8

תרגול דקדוק באנגלית עם  

Jeopardy ( תבניתPP)



ליצירת  Bitsboardשימוש ב 

משחקים לתרגול קריאה

8

10

תרגול מתמטיקה באמצעות  

Triventy



תרגיל



Duolingo: תרגיל לבית

או  , /https://www.duolingo.comכנסו לאתר •
למכשיר Duolingoהורידו אפליקציה בשם 

.נייד

סיימו לפחות  .והתחילו ללמוד, הירשמו לאתר•
נסו לשים לב למאפיינים בחוויה  . שיעור אחד

שמזכירים לכם משחקים והכינו רשימה של  
.מאפיינם אלו

הגישו את רשימת המאפיינים וכן את  •
( בסרטון או מייל)התרשמות מהחוויה 

dudipels@gmail.comיש להגיש את במייל •
לפני השיעור הקרוב

https://www.duolingo.com/
mailto:dudipels@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


