
genially
חווית למידה

כרזות ומשחקי למידה, מצגות אינטראקטיביות

נועה בן חמו



–כלי דיגיטלי המאפשר יצירת תוכן וויזואלי אינטראקטיבי 

. אינפוגרפיקה ועוד, כרזות, משחקים, מצגות

בכלי קיימות תבניות מעוצבות מוכנות המאפשרות 

. פ הצורך"ליצוק בהן תוכן  ולבצע שינויים בעיצוב ע

: אפשר להוסיף אינטראקטיביות לתכנים, כמו כן

הצגת טקסט  , מעבר בין עמודים, קישורים לאתרים חיצוניים

.מרחף ועוד

בתום העריכה אפשר לשתף את התוצר באמצעות קישור  

. טיימס/ בקלאסרוםובאמצעות הטמעה 

genially



משחקי למידה

(אחרי-לפני, פירוש-מילה, הסבר-מושג)תשובה -שאלה: 1אפשרות 

משחקים אינטראקטיביים : 2אפשרות 

מצגות בסגנון חדר בריחה: 3אפשרות 

חווית למידה

פעילויות מאתגרות : 1אפשרות 

(מצגת לימודית)יחידות דידקטיות : 2אפשרות 

כרזה אינטראקטיבית

. יצירת כרזה אינטראקטיבית הכוללת קישורים למקורות מידע שונים

genially?מה אפשר לעשות ב

יצירת מדריך

מחברת  , מדריך מקומות בעולם, ניוזלטר, עץ שורשים, תוכנית שנתית

. סיכום ועוד



כניסה  
והרשמה  

לאתר
וכניסה לאתר באמצעות , במנוע החיפוש:                 חיפוש

".  התחברות"או " צור את החשבון שלך"

genially



הרשמה  
באמצעות  

גוגל

googleהרשמה לאתר באמצעות הזדהות של 



יצירת קובץ  
חדש

" הספרייה שלי"כדי ליצור שיעור חדש יש ללחוץ על 

:ולבחור באחת מהאפשרויות הבאות

יצירת פעילות

העיצובים שלי

(תוצרים)השראה 

יצירת  
קובץ חדש



יצירת  
קובץ חדש

כדי ליצור תוכן חדש יש ללחוץ על 

:ולבחור את התבנית המתאימה מתוך התפריט

יצירת פעילות

מצגות מונפשות תיק נתונים למידה חווייתית משחקים

כרזות אינטראקטיביות (לרוחב)אינפוגרפיקה  (לאורך)אינפוגרפיקה  יצירת מדריך

סרטון אינטראקטיבי מיתוג אישי רשתות חברתיות קובץ ריק

12

3

45



משחקי למידה

תשובה-שאלה

משחקים

חדרי בריחה



:1אפשרות 
תשובה-משחקי שאלה

(מיועדים לתוכן קצר וממוקד)

משחקי למידה
משחקי למידה



:תשובה-משחקי שאלה

מילה  , מילה והיפוכה-מתאימים לשאלות קצרות וממוקדות

. מושג ופירושו וכדומה, ופירושה
משחקי למידה

שימוש בתבנית זו

משחקי למידה



:2אפשרות 
משחקים אינטראקטיביים

משחקי למידה
משחקי למידה



:משחקים אינטראקטיביים

. בחירת התבנית המשחקית מתוך התפריט הקיים

משחקי למידה

למידהמשחקי -תבניות



:הרכבת תמונה-משחק פאזל

.                         אירוע/ מקום / תמונה כבסיס ללמידת חקר סביב דמות 

איתור  )לאחר הרכבת התמונה נוסיף שאלות חקר על אודות הדמות 

(.  כתיבת שאלות לראיון הדמות ועוד, מידע ברשת

משחקי למידה

למידהמשחקי -תבניות

שימוש בתבנית זו



":למצוא את הדמות"משחק 

התלמידים צריכים  . בכל כפתור מתגלה עובדה מסוימת על הדמות

. לשער מי הדמות על סמך העובדות שמתגלות במהלך המשחק
משחקי למידה

למידהמשחקי -תבניות



":לפענח את הקוד"משחק 

. כשעומדים על הטקסט המטושטש אפשר לראות מה כתוב בו

. מושג/ מקום / אירוע / כל עובדה מוסיפה מידע על דמות 

משחקי למידה

למידהמשחקי -תבניות



":לפענח את הקוד"משחק 

. מושג הוא הקוד שיש למצוא/ אירוע / מקום / השם של הדמות 
משחקי למידה

למידהמשחקי -תבניות



:קטע קול/ משחק זיהוי שיר 

. בכל שקופית ישנו קטע קול הקשור לשאלה

. אמצעים רטוריים ועוד, אפשר ליצור משחק על שגיאות לשוניות
משחקי למידה

למידהמשחקי -תבניות



":מה בתמונה"משחק 

התלמידים נדרשים  . משחק מעולה לתרגול אסטרטגיות זיכרון

דקות ולאחר מכן מוצגות שאלות  2-3להסתכל בעיון בתמונה במשך 

אפשר ללמוד כך גם על תרבויות שונות בעולם. הקשורות לתמונה

(. למידה מתוך פרטים)ועל תקופות ואירועים במהלך ההיסטוריה 

משחקי למידה

למידהמשחקי -תבניות



:3אפשרות 
משחקי חדר בריחה

משחקי למידה
משחקי למידה



בסגנון בית ספר-חדר בריחה אינטראקטיבי משחקי למידה

משחקי למידה-תבניות

שימוש בתבנית זו



בכל סעיף התלמידים נדרשים לענות על כמה שאלות ולאחר המענה  

. הם יקבלו מספר שהוא חלק מהקוד לפתיחת חדר הבריחה-עליהן
משחקי למידה

למידהמשחקי -תבניות



.יש לחבר שאלות שהתשובה שלהן היא ספרה ולא מילה

. המספרים המתקבלים כתשובות לשאלות מרכיבים את הקוד הסופי
משחקי למידה

למידהמשחקי -תבניות



הרפתקאות מסביב לעולם-חדר בריחה אינטראקטיבי משחקי למידה

למידהמשחקי -תבניות

שימוש בתבנית זו



.חדר בריחה אינטראקטיבי בסגנון הרפתקאות בעולם

.ברירתיות עם תשובה מילולית קצרה-התבנית מורכבת משאלות רב
משחקי למידה

למידהמשחקי -תבניות

שימוש בתבנית זו



. לשון ומושגים שונים-התבנית מתאימה לתרגול מטא

כמו כן אפשר להתאים את התבנית עצמה לתוכן של שיעורי 

. היסטוריה/ גיאוגרפיה 

משחקי למידה

למידהמשחקי -תבניות



:פעילות מאתגרת
ציר רצף כרונולוגי

חווית למידה
חווית למידה



מתאים לשיעורי  . ציר המפרט אירועים שונים-ציר רצף כרונולוגי

כמו כן מתאים לתיאור רצף כרונולוגי המתואר  . ך"תנ/ היסטוריה 

.בטקסט בעל מבנה לוגי של רצף כרונולוגי

חווית למידה

למידהחווית -תבניות



:פעילות מאתגרת
חידון צפייה בסרטון

חווית למידה
חווית למידה



-חידון צפייה בסרטון

.סרטון ולאחריו שאלות המתייחסות למוצג בו

. מתאים לסרטונים קצרים יחסית

חווית למידה

למידהחווית -תבניות



:2אפשרות 
יחידות דידקטיות

חווית למידה
חווית למידה



. תבניות לבניית יחידות תוכן סביב נושא לימודי חווית למידה

למידהחווית -תבניות



:יצירת מדריך
תוכנית שנתית

יצירת מדריך
יצירת מדריך



יצירת מדריך

מדריךיצירת -תבניות

-שנתיתתוכנית 

. פ חלוקה לחודשים "ע, שנתית הכוללת סמלים שוניםבניית תוכנית 

המתקייםהאירועעלמידעובההערהבועתפותח(אייקון)סמלכל

('וכוחגים,טיולים,מבחנים,הולדתימי)זהביום



יצירת מדריך

מדריךיצירת -תבניות

פ חודשים"תוכנית שנתית בחלוקה ע



:יצירת מדריך
עץ שורשים

יצירת מדריך
יצירת מדריך



הכנת עץ שורשים המכיל תמונות של בני המשפחה  -שורשיםעץ 

(. בבועת הערה)ומידע על כל בן משפחה ( באמצעות העלאת התמונות)
יצירת מדריך

מדריךיצירת -תבניות



:יצירת מדריך
(עיתון מקוון)ניוזלטר 

יצירת מדריך
יצירת מדריך



.תמונות וסרטונים, אפשר לכלול בתוכו טקסטים. מקווןעיתון -ניוזלטר

. להוסיף קישורים לאתרים חיצונייםאפשר,כןכמו

יצירת מדריך

מדריךצירת י -תבניות



:יצירת מדריך
אירועים בעולם/ מקומות 

יצירת מדריך
יצירת מדריך



-מדריך מקומות בעולם

כאשר על כל מקום המוצג  . מדריך המסביר על חמישה מקומות שונים

קישור למפה של גוגל ומידע  , קישור לסרטון יוטיוב, במדריך ישנו הסבר

. על שעות הפתיחה ועל עלות ביקור במקום

יצירת מדריך

מדריךיצירת -תבניות



:יצירת מדריך
מחברת לסיכום נושא

יצירת מדריך
יצירת מדריך



-מחברת סיכום

מחברת לסיכום נושא לימודי הכוללת חוצצים צבעוניים להפרדה בין  

תמונות וקישורים לאתרים  , אפשר להוסיף טקסט. נושאים שונים

. חיצוניים

יצירת מדריך

מדריךצירת י -תבניות



:1אפשרות 
-אינטראקטיביותכרזות 

כלליתוכן 

אינפוגרפיקה
אינפוגרפיקה



תוכן כללי-אינפוגרפיקה

מגוון רחב של תבניות מעוצבות . הצגת מידע באופן חזותי

. פ נושאים"ע

אינפוגרפיקה

מדריךצירת י -תבניות



:2אפשרות 
ציר זמן כרונולוגי

אינפוגרפיקה
אינפוגרפיקה



ציר זמן כרונולוגי-אינפוגרפיקה

מתאים לפירוט אירועים שונים  . הצגת רצף כרונולוגי באופן חזותי

. ך"בהיסטוריה ובתנ

אינפוגרפיקה

מדריךיצירת -תבנית



:3אפשרות 
תרשימים

אינפוגרפיקה
אינפוגרפיקה



-תרשימים

.                                                        חזותימגוון רחב של תרשימים להצגת מידע באופן 

כמו כן אפשר לשנות את  . כל חלק בתרשים ניתן לקישור והנפשה

.  העיצוב בהתאם לצורך

אינפוגרפיקה

מדריךצירת י -תבנית



כרזה אינטראקטיבית 
בעיצוב אישי

כרזה אינטראקטיבית
כרזה  

אינטראקטיבית



כרזה אינטראקטיבית בעיצוב אישי

יצירת כרזה אינטראקטיבית באמצעות העלאת תמונה שתהווה בסיס  

על גבי הכרזה                                             "  לחצנים"לכרזה ובאמצעות הוספת 

(.קישורים למקורות מידע אחרים)

כרזה  
אינטראקטיבית

כרזה אינטראקטיבית



"המחשב שלי"יש להעלות את התמונה הרצויה מתוך 

כרזה  
אינטראקטיבית

כרזה אינטראקטיבית

1

2



:אותה" לסמן"שבחרנו את התמונה יש לאחר 

(ללחוץ עלייה ולראות שהיא מודגשת)

כרזה  
אינטראקטיבית

כרזה אינטראקטיבית

1

2



.את הכרזה בשםלשמור ישכעת

כרזה  
אינטראקטיבית

כרזה אינטראקטיבית



:פירוט סרגל הכלים לעריכת התבנית וליצירת מצגת חדשה

כרזה  
אינטראקטיבית

כרזה אינטראקטיבית

תיבת טקסט

תמונה

אלמנטים

כפתורים

תרשימים

סרטון

רקע חלק

שקופיות נוספות



1
2

:פירוט סרגל הכלים לעריכת התבנית וליצירת מצגת חדשה

כרזה  
אינטראקטיבית

כרזה אינטראקטיבית



:הוספת כפתורים

בוחרים את הכפתור הרצוי ולוחצים על העיגול האמצעי שמעליו

כרזה  
אינטראקטיבית

כרזה אינטראקטיבית



:בחירת סוג המידע המקושר לכפתור זה

הזבקובץנוספתלשקופיתקישור/ הערה / טקסט בחלון / קישור 

כרזה  
אינטראקטיבית

כרזה אינטראקטיבית

הערהטקסט בחלוןקישור

קישור לשקופית בקובץ



הקישור יפתח בדף נפרד  -קישור לאתר אינטרנט

(לוחות שיתופיים ועוד, פורמסשאלוני , יוטיובאפשר לקשר לסרטוני )

כרזה  
אינטראקטיבית

כרזה אינטראקטיבית



:טקסט בחלונית

שיפתח בחלון נפרד על גבי הקובץיחסיתארוךלטקסטמתאים

כרזה  
אינטראקטיבית

כרזה אינטראקטיבית



:בועת הערה

. הנחיה קצרה יחסית/ מתאים להערה 

כרזה  
אינטראקטיבית

כרזה אינטראקטיבית



:תצוגה מקדימה

כרזה  
אינטראקטיבית

כרזה אינטראקטיבית



:סגירת הקובץ טרם שיתופו
ץהקובשיתוף

כרזה אינטראקטיבית

1



:דרכים לשיתוף הקוב

כרזה  
אינטראקטיבית

כרזה אינטראקטיבית

קישור אימייל רשתות חברתיות קלאסרום

ץהקובשיתוף



2

לא תוכלו לשתף אותו-ללא סגירת הקובץ

כרזה  
אינטראקטיבית

כרזה אינטראקטיבית

ץהקובשיתוף



:דרכים לשיתוף הקובץ

כרזה  
אינטראקטיבית

כרזה אינטראקטיבית

קישור אימייל רשתות חברתיות קלאסרום

ץהקובשיתוף



(:כדי שנוכל לערוך וליצור עותק דומה)יצירת עותק נוסף של הקובץ 

כרזה  
אינטראקטיבית

כרזה אינטראקטיבית

עותקיצירת

יצירת עותק



:הוספת שותפי עריכה לקובץ

כרזה  
אינטראקטיבית

כרזה אינטראקטיבית

שותפי עריכה

הוספת שותפי עריכה



!בהצלחה

!נשאר רק לנסות... ועכשיו

כפר הנוער ויצו ניר העמק, א"פלמרכז 
נועה בן חמו


