שם הקייטנה:
'שחק אותה' -יצירת משחקים אינטראקטייבים
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
מנחה:
מושקא זקלס
תקציר:
אתם אוהבים ליזום? רוצים לארגן תוכנית או משחק לאירוע חברתי? מוזמנים להצטרף אלינו לקייטנת 'שחק אותה'

שבה נלמד ליצור משחקים דיגיטליים שונים ,משחקים מהנים קלילים לכל מטרה ותוכן.
בקורס נכיר כלים שונים להכנת משחקים חברתיים למטרות שונות בנושא ירושלים ,בית המקדש .משחקים :משחק

זיכרון ,גלגל המזל 1 ,נגד , kahoot, 100

ועוד .בכל מפגש נלמד כלי ליצירת משחק אחר בנושא ירושלים .עד למפגש

האחרון שבו ניצור משחק  kahootעם כל התוכן שנלמד במהלך הקורס.
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
wordwall
יצירת פאזל מקוון https://www.jigidi.com/
פאזל מקוון ,אישי או שיתופי – jigsawexplorer
.מחולל משחק בינגו מקוון בו המארח מקבל חיווי התקדמות השחקנים – lingobingo
kahoot
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  11.7שעות11:00-12:30 :
משחק היכרות בין המשתתפים
*בניית משחק זיכרון אתרים בירושלים  ,wordwallמציאת תמונות מתאימות למשחק במנוע חיפוש גוגל,
שיתוף התמונות ב padletבצ'אט הזום.
* בניית משחק פאזל לאחת התמונות שמצאתם .בנייה אישית של משחק פאזל מתמונות משפחתיות.
מפגש  :2יום ב' ג' מנחם אב  12.7שעות11:00-12:30 :
*צפיה בסרטון על חורבן ירושלים ,השתלשלות האירועים.
*בניית משחק סדר האירועים לפי סדר כרונולוגי ב.wordwall
מפגש  :3יום ג' ד' מנחם אב  13.7שעות11:00-12:30 :
*מבנה בית המקדש -הצצה למבנה בית המקדש מבפנים  -סרטון הדמייה.
שרטוט המקדש ולימוד החלקים השונים שבו.
*יצירת משחק התאמת שם ,חלק למקום המתאים בתמונה,wordwall .
* מטלה להכין משחק התאמות על אחד החדרים בבית.
מפגש  :4יום ד' ה' מנחם אב  14.7שעות11:00-12:30 :
שמות העיר ירושלים ,מסע ירושלמי לתרבות העיר ירושלים.
 1נגד מאה
משחק קבוצתי שיתופי על הידע שנרכש לאורך הקורס.
בניית משחק  1נגד מאה על נושא נבחר.
מפגש  :5יום ה' ו' מנחם אב  15.7שעות11:00-12:30 :
kahoot
משחק לדוגמא
בניית משחק אישי על הנושאים שנלמדו במהלך הקורס.

