




1,2,3,4: חלקים וכתבו בטוש עבה וכהה את ארבעת המספרים4לA4קפלו דף 
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?מהיכן מקבלים רעיונות



ותבטא את תחום  , תאמר את שמה, כל אחת תרים ידתרגיל הכרות
שם של בעל חייםההוראה שלה באמצעות 

:  דוגמה
פיל-ורדה 



?הכרות עם קבוצה/ואיזה רעיונות יש לכם לפתיחת שיעור

ט'מוזמנים לשתף בצ



בחרו 
מספר
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נסחו פתגם המגדיר את חשיבות המשחק בלמידה 
(בעיקר בלמידה היברידית)

מילים6-12

מורה ותיקה מאוד  
שמחפשת שינויים

מפקח בכיר  
שחותר להצלחות

–האדם הקדמון 
שיש לו המלצות  

בשבילנו

תלמידה  
משועממת שנמאס  

לה מהזום

רופא שמודאג  
מתופעת ההשמנה

החתולה שלכם  
שמחפשת כל היום  

תשומת לב

שרוצה  80–סבתא בת 
שהנכדים שלה יהיו  

כמוה-יותר פעילים 

1234

5678

חייזר שנחת כאן  
השנה ומנסה  

להבין בני אדם



, דעת מתוך כפייה"
. אין לה קיום בנשמה

,  לא מתוך אונס ילמד הנער
."אלא מתוך משחק

(ס"לפנה427-347אפלטון  )
ציור של  -אפלטון )

(רפאל



, העולם כולו תיאטרון"
נשים וגברים הם  , וכולם

. שחקנים

כל אחד משחק שם בתורו  
תפקידים שונים בשבעה  

."גילים
1564-1616–שיקספירויליאם )

"(כטוב בעיניכם"



משחק הוא הדרך "
של הילדים 

ללמוד את מה שלא 
."ניתן ללמד אותם

(1870-1952, ,מונטסורימריה )





ואם הוא יוצר רצף , המתחרה שואל אותם שאלות. ידוענים בכל ריבוע9שעשועון בו יושבים 
פנינה  , גבי עמרני, אבי יפה, יואל שר, ריפליואל : בפאנל. שקלים1500טורי הוא זוכה ב 

:אייל גפן קישור: מאיר שטרית ומשה טימור מנחה, חני נחמיאס, עינב גלילי, רוזנבלום
https://www.youtube.com/watch?v=u_qcV_4kwWQ

https://www.youtube.com/watch?v=u_qcV_4kwWQ


כרטיסים לתשע בריבוע

בחרו כיתה ותחום דעת אותו אתם מלמדים

שאלה מורכבת/ תופעה / מושג / חישבו על הגדרה 

כתבו תשובה מנומקת נכונה או בדויה

התכוננו להציג את התשובה בפני המליאה

!  בהצלחה



תשע בריבוע

1

9 8 7

6 5 4

3 2



סולמות ונחשים



https://classroomscreen.com/

classroomscreen

קישור
https://www.youtube.com/watch?v=WF0AuDyB5zc
https://www.youtube.com/watch?v=M_P_r67gkuM

סרטוני הדרכה

https://classroomscreen.com/
https://classroomscreen.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WF0AuDyB5zc
https://www.youtube.com/watch?v=M_P_r67gkuM


https://www.youtube.com/watch?v=Few7JADk2Zs

https://www.youtube.com/watch?v=Few7JADk2Zs




 ZOOMרקעים והקלטת 



אביטל שמריהו–מורה עמיתה , כפר סבא–י"ישמרכז מחוננים 



?איך מכינים דבר כזה-כניסה לתכנים " פאנל"



נחשוב על  
:בעיה

איך יתייחסו  
לפתרונות אפשריים  

? אנשים שונים

מהנדס1.

איש הייטק2.

פוליטיקאי3.

80סבתא בת 4.

פסיכולוג5.

רופא מחדר מיון6.

תלמידת כיתה ד7.

5ילד בן 8.

למידה בזום גורמת לעייפות רבה



?ומה עוד ניתן לעשות בזה-גלגל מזל  

: מושג וכדומה מתוך אתר/ מילה / לשילוב הגרלת שם – Classtools

ובחירה בכלי גלגל המזל/http://www.classtools.net-כניסה לאתר 

:לחיצה על מרכז הגלגל מפעילה אותו

http://www.classtools.net/


http://www.to-be.co.il/ To Be
To Be Education   היא פלטפורמת למידה אינטרנטית המאפשרת פיתוח של

| 21-פיתוח מיומנויות המאה ה| חקר ומשימות , יצירתיות וחדשנות דיוני דילמה
למידת עמיתים  | הערכה חלופית ומעצבת | מבוסס על תכנית הלימודים 

http://www.to-be.co.il/


Naraמרוץ ויקיפדיה  View

מתוך אתר  
כלים קטנים "

"גדולים

https://ww
w.naravie
w.com/#/

קישור 
למשחק

הסבר 
למשחק

https://digitalpedagogy.co/2015/05/25/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A5-%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94-nara-view/
https://www.naraview.com/#/


הגרלות וחיבורים יצירתיים



:בחיבור עם

1



אילו שאלות אפשר לשאול  
?על ההמצאה הזו



?איך חשבו על זה לדעתכם

https://www.pitria.com/15-awsome-inventions

https://www.pitria.com/15-awsome-inventions


?ואיך חשבו על זה



:חישבו על

מבנה•

חומרים•

צורה •

מראה•

שימוש•

דימיונייםגם , הקשרים•
ועוד.....  •



:בחיבור עם

1



:בחיבור עם

2



:בחיבור עם

3



9-עד1רשמו שני מספרים מ



רשמו במבנה כזה תשעה חפצים שונים

1

4

7

2

5

8

3

6

9



בתכנון ובאקראיות  –נסו בשתי טכניקות ? מה התחבר לכם

?מה מתאים לכם יותר–

1

4

7

2

5

8

3

6

9

כיסא

בקבוק

.כשהוא קל נוח לנייד אותו. כיסא קל וחלול שניתן למלא אותו במים וכך הוא הופך ליציב יותר



ולהכין מהם משחק  
כלשהו 
כתבו בקצרה 
את חוקי המשחק





סוג 

היעד הלימודיסוג המשחקמשחק

חזרה על חומר שכבר נלמד1משחק קלפים1

הכנה לקראת חומר חדש2משחק מסלול2

העשרה והרחבה3כרטיסי משימה3

פיתוח מיומנות ספציפית4משחק בתנועה4

יצירת שיתופי פעולה בחשיבה משותפת5אתגרי חשיבה וחידות5

ת  /מבוסס על משחק שאני אוהב6

במיוחד

פיתוח יצירתיות6

עשרותאחדות

יעד 

לימודי



?מה למדנו כאן: לסיכום

כלי או שיטה שמצאו חן 

בעיני במיוחד

?מה אבחר ליישם וכיצד

רעיון מעניין ששמעתי מהקבוצה



https://www.youtube.com/watch?v=NfHrPU-mMbE

?מה גרם לאיש הזה להפוך לממציא

https://www.youtube.com/watch?v=NfHrPU-mMbE


אתרים לאיתור אסטרטגיות משחק

הענן החינוכי–כלים דיגיטאליים בקטלוג החינוכי 
http://ecat.education.gov.il/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-

%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D

/http://amisalant.comסלנטהאתר של עמי 

כלים קטנים גדולים אפרת מעטוף
http://digitalpedagogy.co/

מאגר מתודות ומשחקים–זיקוקי למידה 
https://www.shirideitch.com/training-methods/

(לקט)מאגר כלים 
https://amirpt.tik-tak.net/wp-

content/uploadfiles/sites/734/2020/03/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-
%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7-
%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%9F-

%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D-1.pdf

פויינט-פאואראיך לעשות שימוש מגוון יותר במצגות 
https://www.youtube.com/watch?v=BR_uGGhQg3Y

http://ecat.education.gov.il/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
http://amisalant.com/
http://digitalpedagogy.co/
https://www.shirideitch.com/training-methods/
https://amirpt.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/734/2020/03/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BR_uGGhQg3Y



