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 H5Pמשחקים ופעילויות אינטראקטיביות מחולל  

 

  https://h5p.org/כתובת: 

, אינטראקטיביים סרטים כגון ובחינה תירגול לצורך פעילויות של רחב מגוון מאפשר המחולל

 אחרי ומעקב לתיעוד כלי ציר זמן, "תמונות חמות", ,השלמה משחקי, התאמה משחקי

ניתן להשתמש במשחקים קיימים, להתאים תבניות לצרכי המורה ואף ליצור  ועוד. פרוייקטים

 פעילויות חדשות. 

" בסרגל העליון באתר הכלי, Examples & downloads לחצו על "כניסה לאתר הכלי, 

 דוגמאות לפעילויותעל מנת לראות 
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  Quizletמחולל מבחנים ומשחקים 

https://quizlet.com  

 

הכתה יכולה לשחק אונליין בתחרות קבוצתית סינכרונית האתר מאפשר יצירת משחקים בהם 

, נרדפות מילים, מושגים לימוד מאפשרהכלי  כל תלמיד בזמנו.  –סינכרונית כיחידים -ובצורה א

 .לו המתאימות במשימות בוחר תלמיד כלועוד,  כש מילים תרגום

ניתן להשתמש במשחקים מוכנים, או ליצור חדשים. כדי ליצור תירגול חדש על המורה או 

עיר בירה והמדינה  : מילה ופירושה, מילה והיפוכה,למשל התלמיד/ה להקליד רצף של סדרות.

לאחר מכן המחולל יאפשר ליצור פעילויות  )זכר/נקבה, זמנים( וכיו"ב.הטיות לה היא שייכת, 

"פלאש קארדס" )כרטיסי למשל: " המאפשרות לשנן, לתרגל ולבחון. לימוד ומשחק שונות

השלמת תשובה מתוך מאגר אותיות, משחק גרירה והתאמה, ביצוע מבחן בשילוב   הברקה(,

 .רב ברירה ונכון לא נכון  שאלות השלמה,
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 "פאדלט" –לוח שיתופי 

/https://padlet.com 

 

כגון  שוניםמסוגים הוא לוח שיתופי המאפשר לכל תלמיד להעלות פרטי מידע ומדיה  פאדלט

. הכלי מתאים להצגת נושא ורעיונות על ידי תלמידי הכיתה או  טקסט, תמונה,קובץ וקישור

 פריטי מידע, ליצירת תיק עבודות, קיר הנצחה ועוד. לסיווג ואירגון

למטה, מדפי מלמעלה  -ניתן להציג את החומר בצורות שונות . למשל: "קיר לבנים", זרם 

 יחידנית או שיתופית, מהבית או מהכיתה. ולעבוד בצורה סדרות וצ'אט )דיאלוג(

 לגלריית העבודות באתר, על מנת לצפות בדוגמאות:  ניתן להכנס
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 Nara View –רוץ ויקיפדיה מ

https://www.naraview.com 

 

 ,הכלי מאפשר למורה ליצור לתלמידים משחק תחרותי במסגרתו ידרשו להגיע ממושג אחד

למושג אחר אותו הגדיר/ה, תוך שימוש  (העברית או האנגלית)אותו הגדיר/ה המורה בויקיפדיה 

את הדרך שהגולש  היישום מתעד הערכים בלבד.בתיאורי הקיימים  בלחיצה על הקישורים 

בזמן הקצר ביותר ו/או תוך שימוש במספר  לערך המבוקש עובר, והמנצח הוא התלמיד שהגיע

 ניתן לבקש מהתלמידים לענות על שאלה עם ההגעה "ליעד" הקטן ביותר של שלבים. כמו כן,

 ל ההקשריםשל כ . בסיום המשחק הישום מציג "מפה" בהתבסס על הערכים שקראו

 והמסלולים שעשו המשתתפים.

 

   https://youtu.be/ioA4nIBc1XMניתן לצפות בהדגמה של היישום ב 
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 Ourbooxהאתר   –יצירת ספר דיגיטלי 

/https://www.ourboox.com 

 

הוא ספר המוצג בפורמט דיגיטלי ומיועד לקריאה במחשב או  ספר דיגיטלי )אלקטרוני(

במכשירים ניידים )טאבלטים, טלפונים חכמים(. פרט להיותו "ירוק" וקל לנשיאה, יתרונו של 

ורים לאתרים רלוונטיים, סרטוני וידאו, קבצי אודיו הספר הדיגיטלי הוא ביכולתו לשלב קיש

והפעלות )מבדקים ומשימות( המעשירים את חוויית הקריאה ומזמנים העמקה בחומר 

" אונליין" )אפרת   הנלמד. בנוסף, הספר הדיגיטלי שומר על עדכניותו, משום היכולת לעדכנו

 מעטוף(.

מורים ותלמידים ליצור ספר כזה ולשתפו, אם יבחרו  –מאפשר לכל אחד  Ourbooxהאתר 

 –בכך, ברשת. ניתן לעצב את הכריכה, את העמודים, לקבוע את כיוון הדיפדוף )בעברית 

 מימין לשמאל( ולשלב מדיה עשירה. 

, אך מטלפון נייד אלא רק ממחשב ספר וצפו בדוגמאות השונות )לא ניתן ליצור בקרו באתר

 (. לצפות בדוגמאותניתן 
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To Be )אפליקציה למשחקי תפקידים וסימולציות )הדמיה 

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

 

לדון בדילמות שונות באמצעות משחק תפקידים בו כל ולתלמידים האתר מאפשר למורה 

הדיון ואת העמדה שהוא נדרש להציג. תלמיד מקבל דמות, חומר רקע על הסוגיה שבמרכז 

באמצעות "צ'ט"( את עמדתו, נערכת הצבעה. ניתן לשחק  בכתבלאחר שכל תלמיד מציג )

 במספר שלבים ולערוך מספר הצבעות. 

באתר מספר רב של תסריטים קיימים, אך גם קיימת אפשרות ליצור תסריטים חדשים וכן 

ידים להתנסות בכתיבת טיעונים ושיכנוע המשחק מסייע לתלמ להציג דילמות לדיון מהיר.

 ומעודד אותם לבסס את הכתיבה על המידע שקראו.

 .היות ונדרשת כתיבה רבה, רצוי לשחק ממחשב עם מקלדת ולא ממכשיר נייד 

  דקות עם הסבר על הכלי ב:  2ניתן לצפות בסרט באורך 

 

מומלץ להשתמש  – וצפו בדוגמאות השונות  /:be.co.il-www.to//httpבקרו באתר בכתובת 

על מנת  באופציית ה"נושאים" בתפריט על מנת לצפות בתכנים על פי מקצוע וכתה. 

 .לצפות בכל מהלך המשחק הקישו על "תסריט המשחק"
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MindMup – יצירת מפות חשיבה 

/https://www.mindmup.com 

 

האתר מאפשר ליצור מארגני חשיבה גרפיים כגון שמש אסוציאציות, מפות חשיבה ותרשימי 

זרימה, המקשרים בין מושגים או תמונות. כך ניתן לתעד בצורה ויזואלית מבני ידע ותהליכים. 

 ניתן להשתמש מהמחשב הנייח או ממכשיר הטלפון הנייד בצורה יחידנית או שיתופית. 

  לעבוד באמצעות דפדפן כרום.במחשב הנייח מומלץ 
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Triventy  - יצירת חידונים בשילוב תמונות 

/http://www.triventy.com 

 

 או המחשב באמצעות השאלות על לענות ניתן וסקרים עליהם חידונים לחבר כלי המאפשר

התשובה  חשיפת לאחר תופיע אשר נוספת ועובדה רמז להזין ניתן שאלה לכל. הסמארטפון

בנוסף, ניתן ליצור חידון שיתופי בו . ולמשתתפים יש "גלגלי הצלה" במהלך ניסיון המענה

 התלמידים מציעים שאלות משלהם המצטרפות למאגר לאחר אישור המורה. כמו כן ניתן

אינו מחייב  המורה.לצרכי  אותו ולהתאים הפומביים המשחקים ממאגר קיים משחק לקחת

 ניתן לצפות בתוצאות הכלליות ושל כל תלמיד ותלמיד. מקרן.
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