שם הקייטנה:
"מגרש המשחקים שלנו" -יוצרים משחקים בכלים דיגיטליים
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
מנחה:
מירי שורץ
תקציר:
אוהבים לשחק? בקייטנה שלנו תלמדו ליצור משחקים מסוגים שונים בכלים דיגיטליים מתקדמים בהם נעבוד לאורך
המפגשים .תכירו עד כמה יש לכם יכולת ליצור משחקים בנושאים שונים ,לאתגר אחרים ולשחק בכיף עם מי שתבחרו.

בוגרי הקייטנה יזכו למלא את ארגז הכלים שלהם למשחק בתוצרים מקוריים ומרתקים .אז בואו לשחק!
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 ידע בסיסי באנגלית






ידע בסיסי בניהול תיקיות ושמירת קבצי תמונה
סביבות העבודה.:
https://wordwall.net/he
)Image Reveal Tool (classtools.net
https://myfreebingocards.com/bingo-card-generator
https://www.pizap.com/app
/https://www.jigsawplanet.com

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'  11.7.21שעות 13:0-14:00
” :מתחילים לשחק"  -היכרות עם המשתתפים באמצעות לוח שיתופי  linoitיצירת משחק בתבנית
חידון טלווזיוני באתר " "wordwall
מפגש  :2יום ב'  12.7.21שעות 13:0-14:00
"גלה את התמונה" -יצירת משחק מסקרן וייחודי  -קידום מיומנות ניסוח שאלות ועיצוב גרפי של
תמונה נבחרת -התנסות באתר  pizapוImage Reveal Tool
מפגש  3יום ג' 13.7.21שעות 13:0-14:00
"מחולל הפאזל" -הכרת הכלי "מחולל הפאזלים" ,שימוש בתוכן /תמונה נבחרת ליצירת פאזל תוך קידום
מיומנויות מחשב מתקדמות.
מפגש  4יום ד'  14.7.21שעות 13:0-14:00
"בינגו"! הכרת כלי ליצירת בינגו וירטואלי ,תוך שימוש בתבניות עבודה נבחרות ,וקידום מיומנות ניסוח של
שאלות הבינגו והמושגים הנבחרים של הבינגו שיצרו המשתתפים.
מפגש  5יום ה'  15.7.21שעות 13:0-14:00
"טורניר המשחקים מתחיל -היכון הכן צא!" -היכרות עם אפשרויות מתקדמות בכלים הדיגיטליים בהם
יצרנו ,שיתוף המשחקים למשתתפי הקייטנה ומשחק חוויתי עם המשתתפים לסיכום הקייטנה שלנו.

