שם הקייטנה:
'לצאת מהמיצר' -חדר בריחה וירטואלי
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
מנחה:
מושקא זקלס
תאריכים ושעות
תאריכים  :ב' אב-ו' אב11/7/21-15/7/21 ,
שעות9:00-10:30 :
תקציר:
איך נצליח לברוח מטיטוס? איך נצא מן המיצר? האם נצליח לצאת מהחדר הסגור? מוזמנים לעזור לנו לברוח מהחדר,

לפצח את הקוד ולבנות חדר בריחה משלכם.
במהלך הקורס נחשף לכלים שונים לבניית חדר בריחה ,תוך חוויה בחדרי בריחה וירוטאלים שונים ,בסיום הקורס כל
משתתף יקים חדר בר יחה משלו הכולל חידות ,פיצוח קודים ,מעבר מחדר לחדר עד ליציאה הסופית מחדר הבריחה.

בנושא ירושלים ,חורבן בהמ"ק ,ימי בין המיצרים ועוד..
קהל יעד (כיתה):
ד'-ו'
דרישות מקדימות להשתתפות:

מחשב עם Windows 7

ומעלה

יש להצטייד באוזניות או ברמקולים ומיקרופון

חשבון גוגל )(GMAIL

של אחד ההורים ,או חשבון של סביבת ענן לחינוך.

סביבות שייעשה בהן שימוש יש לאפשר אליהן גישה
https://www.genial.ly/
יצירת מצגות ואינפוגרפיקות אינטראקטיביות
google slides https://www.google.com/intl/iw/slides/about/
google forms https://www.google.com/intl/iw/slides/about/
padlet https://padlet.com/dashboard
לוח עבודה שיתופי מקוון.

 – Scavenger Huntמשחק פריצת מנעולים
חובת השתתפות במפגשים:
הקורס בנוי כתוכנית רציפה מהשיעור הראשון ועד לאחרון ,כך שבכל שיעור נלמדים נושאים חדשים .לכן ,חשוב להקפיד
להגיע לכל שיעור ושיעור ,בלי יוצא מהכלל.
היערכו מראש לזמני השיעורים של הקורס ,ותכננו את השבוע שלכם בהתאם לשיעורים .אל תרשו לעצמכם להפסיד
אפילו שיעור אחד.
שעות ותאריכי הקייטנה:

מפגש  :1יום א' ב' מנחם אב 11.7
*היכרות בין משתתפי הקורס באמצעות wordwall, padlet
*נלמד מהו חדר בריחה וירטואלי
*נתנסה בחדר בריחה
מפגש  :2יום ב' ג' מנחם אב 12.7
*היכרות עם אתר  genial.lyבו נשתמש במהלך הקורס :פתיחת חשבון ,חשיפה לפלטפורמות שונות
באתר.
בחירת הפלטפורמה המתאימה לבניית חדר בריחה השיתופי שלנו.

*הכנת דף הנחיתה לחדר הבריחה .כולל :שם ,הוספת גופן ,תמונה ,צליל -מוזיקה ,סרטון הקדמה מתאים
מסביבת גוגל.

מפגש  :3יום ג' ד' מנחם אב 13.7
המשך בניית חדר הבריחה דף החדרים השונים ,תוכן העניינים -מעבר לכל חדר -חידה .כל משתתף
אחראי על חידה אחרת חדר משני בתוך חדר הבריחה.
* דוגמא נוספת להכנת חדר בריחה ב google froms
* לימוד תוכן חורבן ירושלים ,שמות ירושלים ,שירי ירושלים שונים תהילים ועוד דרך מחוללי משחקים
 ,wordwallליצירת חדר בריחה בעל תוכן.

מפגש  :4יום ד' ה' מנחם אב' 14.07
*הכרת חידות מתמטיות :סדרות ,גימטריות ,חידות גפרורים ועוד...
*הכרת חידות בשפה :חידודי לשון ,את בש ,חידות היגיון ,ועוד...
*העלאת רעיונות לחידות השונות לחדרים הפנימיים בתוך חדר הבריחה בנושא חורבן ירושלים.

מפגש  :5יום ה' ו' מנחם אב 15.07
*הכנת החידות
*הוספת תמונות ,סרטונים ושמע מתאימים לכל חדר ,אנימציות  gifועוד
*הצגת חדר הבריחה המוכן

