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קורס דיגיטלי
ללמידה מרחוק

ִמְׂשחּוק בלמידה
5 מפגשים במצגת אקטיבית

+ קבצים נלווים שבהם כל מה שאת צריכה 

בשביל להפעיל משחוק בלמידה:

תכירי עשרות משחקים להפעלה בלמידה.	 

תביני את התועלת ותדעי לערוך התאמה.	 

תבני משחקים בקלות בהדפסת בסיס מוכן.	 

גם השיעורים הפרונטליים שלך יהפכו לחוויה 	 
של למידה פעילה.

אף תלמידה לא תישאר פסיבית בכיתה!	 

חווית למידה גם בשביל המורה!

להלן מן התגובות שנשלחו
ע״י המורות במהלך הקורס
שהועבר ברשת ״בני יוסף״:

שבילים
ספרי לימוד להוראת הלשון, הבנה, הבעה ומה שביניהם

דרך סלולה בהוראת העברית
חווית למידה למורה ולתלמיד

okmail.co.il@5793314, טל׳: 054-8424783 א. כהן  

משחוק בלמידה
כלים ומידע - חוויה לתלמיד ולמורה

ועוד הפתעות:(
חדש!

 נהנית מאוד! מקצועי ומחכים! יישר כוח!
 מאוד אהבתי את הרעיון להפעיל תלמידות בלי הרבה דיבורים ורעש, כדוגמת פעילות ״תשובות בצבעים״. בעיקר נהניתי 

מכך שדרך זו מאפשרת גם לתלמידות שקטות/סגורות/חסרות ביטחון להשתלב בשיעור, לתת מעצמן ולהוות חלק פעיל בלמידה.
 תודה על הקורס המדהים! אני מוקסמת מהתכנים ונהנית ליישם! ממש מתנה! מאוד מקל שהפס קול צמוד לשקופיות 

במצגת אחת! צפיתי כמה פעמים!
 ערכתי שיעור על בסיס ההדרכה בקורס, התלמידות נהנו, ממש כולן השתתפו, נתן הרבה צבע וחיים ללמידה.

 הבנתי טוב יותר כמה ניתן להעשיר את הלמידה בעזרת משחקים מגוונים, שבכוחם להביא ללמידה משמעותית ועשירה!
 המצגת הייתה עשירה ומגוונת מאוד! נהניתי מהסדר בו העברת את הדברים.

 תודה רבה על כל המתנות, אני מדפיסה, מניילת ושומר בקלסר, ובשעת אמת - נהנית.
 תודה ענקית! השיעור ברור, קליט ובעיקר כיף ליישם. כאשר כל כך מובן מה הרציונל והתועלת של כל משחק.

 הרעיונות שהועלו ממש פתחו לי את הראש לפיתוחים נוספים, היה מתוק!
 שיעור מהמם! אני נהנית כל פעם מחדש! ומופתעת מן הרעיונות החדשים, פשוט כיף לנו! תודה רבה לך!

 הקורס מאוד פרקטי ומעשי. מושקע, מלא דוגמאות, עשיר בתוכן ומוביל לעשייה ברוכה. תודה ושוב תודה.
 המצגת העשירה ונתנה לי כלים רבים. תמיד מפעים לדעת שעם כל הניסיון יש עוד מה ללמוד...

70% מהמורות מדווחות שהמשחוק גרם לעניין שמצאו התלמידים בלמידה במידה רבה מאוד.
63% מהמורות מדווחות על כך שהמשחק תרם במידה רבה מאוד למטרה הלימודית שלשמה הביאו אותו.

68% מהמורות דווחו שנדרשה מידה מועטה בלבד של הכנה והשקעה לצורך המשחוק, בהתאם להדרכת הקורס.

מאת: איריס כהן
מורת שילוב, מאבחנת דידקטית
ומפתחת חומרי למידה
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משחוק בלמידה
כלים ומידע - חוויה לתלמיד ולמורה

ועוד הפתעות:(

בס״ד

סילבוס הקורס:

מהו משחוק בלמידה, ומהי למידה פעילה? - מצגת ההרצאה א. 

 מדריך Aקטיב ללמידה פעילה - מתנה  

5 שיטות הפעלה שלא משאירות אף תלמיד פסיבי בכיתה.  

משחקי התאמה - על מה ולמה? - מצגת ההרצאה ב. 

 מדריך שבילים למשחקי התאמה - מתנה  

 מצגות אינטראקטיביות להתאמת צליל פותח למילה  

ולהתאמת המילה המדויקת לתמונה - מתנה  

משחקי השוואה - איך עולים רמה? - מצגת ההרצאה ג. 

 מדריך ״שבילים למשחקי השוואה״ - מתנה  

 מצגות אינטראקטיביות להשוואה שמיעתית וחזותית - מתנה  

משחקי מסלול, רביעיות וטרוויה - מצגת ההרצאה ד. 

 מדריך ״שבילים למשחקי מסלולים״ - מתנה  

 משחק רביעיות כפל - מתנה  

 מצגות אינטראקטיביות -   

משימות מגוונות לשכבה הצעירה ולשכבה הבוגרת - מתנה  

ה. משחקי תנועה ודרמה - מצגת ההרצאה

 ״משימות בשבילים״ - כרטיסי פעילות למשחקי תנועה  

 סיפור להצגה - ברמת כיתה ב׳ - מתנה  

 עבודה עיונית מרתקת בנושא:   

פיתוח חברתי באמצעות תיאטרון בובות השלכתי - מתנה  

כל מה שמורה צריכה להפעלת משחוק בלמידה.

0548424783V@gmail.com / 054-8424783 :להזמנות


