 46אפליקציות מומלצות
סטודנטים בקורס הוראה ולמידה ניידת ממליצים לשלב בהוראה מגוון אפליקציות.
האפליקציות מופו על פי מודל S.A.M.R
אני מקווה שישמשו לכם לעזר בהוראה.
בברכה ,לימור הררי

שם
האפליקציה

MyWordBook2

תיאור

אפליקציה זו מאפשרת ניהול מחברת
של אוצר מילים אינטרקטיבי .ביישום
יש לכל מילה כרטיסיה ,הכוללת
תמונה פירוש משפט לדוגמה :אודיו
והוספת פירוש בשפת האם של
התלמיד .התלמיד יכול ליצור
כרטיסיות חדשות ,לערוך מבחנים
ואף לבחור את כמות וסוג השאלות.
ניתן גם לשתף ולסנכרן את אוצר
המילים עם תלמידים אחרים
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ניתן לשתף ברשתות
חברתיות כמו
Facebook, Twitter
בנוסף ניתן לסנכרן
בין כל המכשירים
האלקטרוניים שלך
ועם התלמידים
האחרים

תרגולים הכולליםפידבק מידי והצגת
תשובות .בנוסף,
התלמידים יכולים
לבחור את כמות וסוג
השאלות.
שרי דינטו-און

ניהול מחברת אוצר
מילים אלקטרוני
( vocabulary
 )notebookבזהה
למחברת מודפסת

-

Flashcards

Story Kit

האפליקציה מציעה מגוון של
כרטיסיות לימוד ()flashcards
בנושאים שונים ומאפשרת למשתמש
לייצור כרטיסיות משלו

מאפשר להתחברולהוריד כרטיסיות
מ Quizlet App

אפליקציה זו מאפשרת למשתמש
ליצור סיפורים אלקטרונים.
המשתמש יכול לאייר את הציורים
על המסך ,ניתן להעלות תמונות או
לצלם תמונות ,ניתן להוסיף טקסט
ולהקליט את עצמך מספר את
הסיפור .בנוסף ניתן לשכתב
סיפורים קיימים כמו " The Three
"Little Pigs

 ניתן לשתף אתהסיפורים ברשתות
חברתיות ובדוא"ל

המשתמש יכוללייצור כרטיסיות
משלו
ניתן לשתף אתהכרטיסיות בdropbox
או במייל

כרטיסיות לימוד
אלקטרוניות במגוון
נושאים בזהה
לכרטסת מודפסת

 ניתן להוסיף אודיוניתן להוסיף טקסטניתן להעלות ולצלםתמונות
ניתן לצייר תמונות עלהמסך
ניתן לחזור ולערוךאת הסיפור

יצירת סיפורים
אלקטרוניים ושינוי
סיפורים קיימים
ומוכרים

שם
האפליקציה

תיאור

R

M

A

S

Redefinition

Modification

Augmentation

Substitution

ניתן לשחק בהגדרות
ולקבוע כמה אותיות
או צלילים יופיעו או
האם יופיעו אותיות
גדולת או אותיות
קטנות
התלמיד מקבלפידבק מידי אם
התשובה נכונה או לא
ויכול לנסות שוב

דומה למשחק קופסא
של זיהוי אותיות או
צלילים אותיות

ABC Alphabet
Phonics
אפליקציה זו מהווה כלי לימודי רב-
חושי .המשתמש לומד את אותיות
ה  ABCבשמן ובצלילן ע"י ראייה,
שמיעה ונגיעה.

TED talks app

Goodreads

ניתן להוסיף אודיו
ניתן להוסיף תמונות

האפליקציה מאפשרת צפייה בכנסי
 TEDועדכון הלומד ברעיונות
חדשניות בחינוך או בכל תחום אחר.

ניתן להוריד ,או
לשלוח במייל לחברים
את ההרצאה הרצויה.
אפשר להמליץ על
הרצאות מסוימות .יש
אפשרות לחפש לפי
נושא.

הלומד יכול לבחור
ולקבל עדכונים על
ספרים חדשים בתחום
האפליקציה מאפשרת לקרוא ספרים שהוא רוצה .אפשר
לשתף אנשים בספרים
בסמארטפון או בטאבלט .המשתמש
שהוא קורא.
יכול לבחור ספרים לפני נושא או
ג'אנר.
הלומד גם יכול לתכנן
את יומן הקריאה שלו
דרך האפליקציה ולסמן
איפה הוא סיים לקרוא.

המורה יצור עבור
התלמידים שלו
קבוצת קריאה והם
ידונו בספרים שקראו

המורה יכולה להיעזר
באפליקציה לשימוש
באסטרטגיית הכיתה
ההפוכה  -התלמידים
יתבקשו בבית לצפות
בהרצאה מסוימת ב
 TEDוהדיון יתבצע
בכיתה

התלמידים יכולים
להשתמש באפליקציה
בכיתה דרך
הסמארטפון או
בטאבלט .המורה גם
יכול להקרין את
הספר הרצוי לכל
הכיתה.

התלמידים יכולים
להתבקש לסכם
הרצאה מסוימת
ולהגיש אותה למורה.

קריאה עצמית של
ספר

שם
האפליקציה

Edmodo

תיאור

האפליקציה הזו היא כלי עזר למורה
המאפשרת ניהול כיתה מרחוק
ומקרוב .היא נותנת גם לתלמידים
וגם למורה להיות מעורבים תמיד
ומאפשרת שיתוף פעולה מלא בין
המורה והתלמידים ובין תלמידים
עצמם .יש כל מיני אפשרויות כמו
פרסום מטלות ,שיתוף מסמכים,
משובים לתלמידים ועוד.

Lext Talk
האפליקציה מאפשרת ללמוד שפות
דרך תקשורת ואינטראקציה עם
חברים ברשת המשתמשים באותה
אפליקציה .אפליקציה זו מומלצת
לאנשים מתחילים שהם ממש
חדשים בלמידת השפה

GSMX

אפליקציה זו מאפשרת לתלמידי
העידן הטכנולוגי במה ללמידה
חווייתית.
המשתמש יכול בעזרתה
לתעד/לראיין/לשדר בהתאם
לפעילות הלימודית .האפליקציה
מאפשרת צילום על רקע מסך ירוק
דבר המאפשר להוסיף רקעים שונים
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הלומד יכול לראות את
סקלת ההתקדמות שלו,
את הציונים ולקבל
משובים על עבודות
הבית שלו באופן מיידי
המורה יכול לנהל את
השיעורים שלו  ,להכין
חומרים ,לפרסם
עבודות בית דרך
האפליקציה כשהוא
בבית ,ולרשום פתקים
והערות.

התלמידים יכולים
לתקשר אחד עם
השני ולשתף
ברעיונות.

אפליקציה מבוססת
מיקום כך שהלומד יכול
לחפש אנשים לפי
ניתן לתקשר עם
השפה שהוא רוצה או
אנשים בעזרת
לפי המקום הקרוב שבו
מסרונים.
אנשים משתמשים
באותה שפה.

צילום ועריכת סרטונים
על גבי רקע ירוק

התלמידים יכולים
להשתתף בפעילויות
שונות בשליטת
המורה ,והתלמיד יכול
לקבל משוב מיידי על
הפעילות שלו.

המורה יכול
להשתמש באפליקציה
הזו ללימוד שפות
ולעודד את התלמידים
שלו לכתוב בשפה
הנלמדת .התלמידים
יהנו מאוד מהתקשורת
הזו ולא ירגישו שהם
לומדים לכתוב..

ניהול שיעור בכיתה
דרך האפליקציה .כל
תלמיד הוא חבר
בקבוצת הכיתה ויכול
להגיב ,להשתתף,
בפעילויות שונות דרך
האפליקציה הזו.

שם
האפליקציה

תיאור

SkyView
בעזרת אפליקציה זו התלמיד מחזיק
את ה -לכיוון השמיים כדי לזהות את
הכוכבים ,קבוצות הכוכבים ,לוויינים,
בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלו הוא
רואה אלו גרמי שמיים מעליו
ומתחתיו

iMovie
אפליקציה זו מיועדת לעריכת
סרטונים שצולמו באייפונים
והאייפדים.

NetSupport tutor
assistant
אפליקציה זו מאפשרת גישה נוחה
למערכת NetSupport tutor assistant
על ידי מורים .היא עוזרת למורים
לנטר פעולות של התלמידים ולהציג
את עבודותיהם.
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המשתמש יראה את
מפה רחבה של
כוכבים ולוויינים
וקבוצות כוכבים על
המסך .כמו כן ,הוא
יקבל מידע מפורט על
שמות הכוכבים
בהקשה על הכוכב.

התכנה מציגה מפה
מדויקת אל מול עיני
המשתמש כך הוא
מקבל מידע מיידי
לגבי כל כוכב שהוא
רוצה.

ניתן לצלם לערוך
וליצור סרטונים ברמה כלים רבים החיוניים
לעריכת סרטון ברמה
גבוהה תוך שימוש
גבוהה מוצעים
באפליקציה זו .ניתן
למשתמשים על מנת
לקחת נושא לימודי
למקסם את איכות
וכל קבוצת תלמידים
יוצרת חלק מהסרטון הסרטונים.
כגון שימוש ועריכה
והתוצר הסוי הוא
הסרטון המשותף של של קטעי וידאו בתוך
הסרטון.
כולם

התכנה מרכזת
כלי המערכת עוזרים
ומשלבת כלים חיוניים
ומקלים את מימוש
לשימוש מורה
השליטה בכיתה
בשליטה מרחוק על
דיגיטלית כשכל
פעילות תלמידים
תלמיד מול המסך
במהלך השיעור.
שלו בכיתה.

מאפשר למורהלשלוט באתרי
האינטרנט הנצפים.
מאפשר למורהלאתר מסמכים
רלוונטיים להדפסה.
מאפשר גישה לניתוקהתלמידים מהמערכת.
וכו.

שם
האפליקציה
ABC Phonics
Word Family
Free

Phonics Genius

תיאור
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באפליקציה זו יש אפשרות לבדוק
איות של מילים ולחלק את המילה
לפי הצלילים .ניתן לבדוק את הצליל
בתחילת מילה ,אמצע מילה ,סוף
מילה ,צליל ארוך וצליל קצר .בנוסף
לזה ,האפליקציה מציעה רשימות של
מילים לפי משפחות של מילים לפי
הצלילים והפונטיקה עם תמונות.

אפשרות לתרגל
צלילים באפליקציה זו
בתוך קבוצות
והתלמידים מקבלים
פידבק מיידי
מהאפליקציה .יש
אפשרות לשנות
מאותיות גדולות
לקטנות ולהפך.

אפליקציה זו כוללת מעל ל0,666
מילים המקובצים לפי צלילי
הפונטיקה בשפה האנגלית.
האפליקציה היא כלי מדהים ללימוד
המודעות הפונטית .בעזרתה ניתן
ללמוד במהירות איך לדבר ,לקרוא,
ולזהות מילים באמצעות מודעות
הפונטית.
מתאימה לכלל התלמידים
המתקשים בקריאה וכתיבה.

אפשרות להשמעת
המילה כשהתלמיד
רוצה וסימון בכוכב
מילים שרוצים לחזור
עליהן אחר כך.

הקלטה קולית של
התלמיד ובדיקה
עצמית בביטוי
המילים.

התאמת הצליל החסר
להשלמת המילה לפי
תמונה.

כרטיסי הברקה
( )Flash Cardsעם
המילים מחולקים לפי
משפחות של מילים
וצלילים כשהצליל
הנלמד מודגש בצבע
אדום.

YouTube
יוטיוב היא אפליקציה המאפשרת
חיפוש ,השמעה ,צפייה ,שיתוף
העלאה ,והוספת תגובות על
סרטונים ,שירים ,סרטים ,סרטוני
הדרכה וכולי .אפליקציה זו היא כלי
מצויין לשילוב בהוראה.

יש אפשרות לבחור
נושא נלמד ולהכין וידאו
לימודי קצר .אחר כך
להעלות אותו ליוטיוב
ולשתף עם הכיתה
והמורה.

שיתוף וידאו עם שאר
החברים בכיתה,
הוספת תגובות וקבלת
ומתן פידבק מיידי.

יש אפשרות לשמור
וידאו מסויים ולראות
אותו בכל זמן רצוי.

צפיה בשיעור רגיל.

שם
האפליקציה
Socrative
Teacher

ScreenChomp

Make it for
& Teachers
School

תיאור
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אפליקציה זו מאפשרת למורה ליצר
ולשדר רצף של שאלות בנושאי
הוראה שונים ,ולקבל בזמן אמת את
תשובותיהם של התלמידים
לשאלותיו.
היישום עובד על כל התקן המחובר
לאינטרנט ,החל ממחשב נייח או
נייד ,דרך טאבלטים ועד
סמארטפונים .גמישות זו הופכת את
 Socrativeלכלי עזר משמעותי בתוך
הכיתה בפעילות
פרונטאלית ,ומחוצה לה בפעילות
הוראה ולמידה ניידת או במהלך
פעילויות מרחביות.

אפשרות שיתוף
מבחנים ,שאלות,
משחקים עם כל
הכיתה.

האפליקציה מאפשרת שיתוף
האפליקציה מאפשרת
רעיונות באופן מקורי ,בעזרת ציורים ,
יצירת סרטון הדרכה
הקלטות ,ויצירת סרטוני הדרכה.
תוך כדי שימוש בכלים
המשתמש יכול לכתוב לצייר
שונים הקלטה  ,ציור,
להסביר על לוח וירטואלי ובלחיצה
ושימוש בתמונות .
על כפתור הקלטה הכל יתועד
ומאפשרת הפצת
בסרטון וידאו .
הסרטון ושיתוף אחרים
לצפות בו
סרטון הדגמה
עוד סרטון

שיתוף רעיונות -
האפליקציה
מאפשרת למשתמש
בה עיצוב הרעיון
באופן אישי
ומאפשרת הפצתו.

אפליקציה המאפשרת ליצור ולשתף
משחקים חינוכיים ברמות
שונות.האפליקציה מכילה תבניות
מוכנות של משחקים שלתוכן ניתן
ליצוק תכנים שונים בהתאם לרמת
התלמיד .אתר האפליקציה

התלמידים יוצרים
שימוש במאגר דיגיטלי
משחקים חדשים
קיים כמו תמונות
משלהם ומשתפים אותם
סרטונים
עם חבריהם בדואר
ציורים ולהשתמש בו
אלקטרוני.
במטרה לבנות משחק

הצגת שאלת סקר או
שאלה פתוחה וקבלת
תשובה מיידית
מהתלמידים.

האפליקציה מאפשרת
למשתמש בה
להשתמש בלוח
וירטואלי לשלב ציורים
תמונות וסרטונים
.באמצעות מגע
 Recordשמאפשר
ללכוד למשל תמונה
מתוך מצלמת iPad
ולהשתמש בה כרקע,
להוסיף שרבוטים,
ציורים וכתוביות

האפליקציה מאפשרת
להעלות תמונות
להקליט שאלות
ותשובות ולהוסיף
אותן לתבנית של
המשחק

האפליקציה מאפשרת
הקלדה ושרטוט
באמצעות לוח
וירטואלי .

התלמידים משתמשים
בתבניות של משחקים
מוכרים כמו :חידונים
משחקי זיהוי והתאמות
,משחק זכרון וכו'

שם
האפליקציה
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במשחק ההקלטות
מופיעים כל זוגות
הקלפים מסודרים
בגלגלת ,כאשר כל זוג
יוצר משפט תנאי
משפט זיקה (ש .)...יש
אפשרות הקלטה
שהילד מקליט עצמו
אומר את המשפט
ויכול לשמוע את
ההקלטה שוב ושוב

עם כל התאמה נכונה
של צמד תמונות
תופיע לכמה שניות
כתובית של המשפט
ותושמע קריינות של
אותו משפט – משוב
מיידי הילד עובר
ממשחק למשחק
ע"י סיום המשחק
בהצלחה והופעת
מסך חדש באופן
אוטומטי

האפליקציה הינה
תחליף למשחק עם
כרטיסיות זכרון.
במקום שליפה של
כרטיס הילד גורר את
הכרטיסייה למקום
המתאים .

האפליקציה מאפשרת
לילדים לבחור מנגינה
האפליקציה מיועדת ליצירת סיפורים
ולחבר אותה לרקע
בשילוב תנועה וקול  ,המאפשרת
האפליקציה
של הסצנה שהם בנו
לילדים לצייר ,להנפיש את
מאפשרת לילדים ליצור
אותה ,האפליקציה
התוצר
הקריקטורות ולשתף את
סרטונים לחבר סצנות ,מאפשרת לילדים
חברים
עם
הסופי שלהם "הסרטון "
לבנות דיאלוג בין
לבחור בקריקטורות
מתאימה
משפחההאפליקציה
ובני
הדמויות  ,לערוך את
למקם אותם במרחב
צעירים.
לגילאים
הסרטון לפרסם ולשתף איך שהם רוצים ,וניתן
קישור לסרטון הדגמה.
את החברים .
להנפיש אותם להוסיף
תנועה וקול (כמו
בתיאטרון בובות ,אך
המגוון יותר עשיר פה)

באפליקציה כלי
שמאפשר לבחור
ממגוון רב של רקעים
ודמויות הכלי מגיע
עם מגוון של
טקסטורות המדמות
חומרים ומזמנות
עבודה גם בכיוון של
חיבור בין טקסטורה
לאובייקט (למשל –
מציירים בובה ובוחרים
בטקסטורה של בד או
מציירים אובייקט מעץ
ובוחרים בטקסטורה
של עץ בסיום פעולה
ניתן לראות את
התוצאה ולודא
שצלחת ביצירה

:האפליקציה
מאפשרת לצייר
דמויות עם מבחר של
צבעים .

תיאור

speakapp 3
אפליקציה אשר פותחה על ידי
קלינאית תקשורת ,בה סדרה
של משחקים לפיתוח והעשרה
שפתית אצל הילדים .האפליקציה
הזו הינה מספר שלוש בסדרה
שמתמקדת במשחק התאמות וזכרון
ומשחק הקלטות מיועד לגילאים 5.2
 0-שנים

Toontastic

שם
האפליקציה
Evernote

תיאור
באפליקציה זו ניתן לתעד את
ההוראה שלנו כמורים בעזרת
הכלים המגוונים :כתיבת מסמכים
ושיתופם ,קבצים משותפים ,סקירה,
תמלול הערות ,צילום תמונות ועוד.
תוכלו לראות כיצד פועלת
האפליקציה בקישור הבא.

Skitch
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הילדים מתבקשים
לשתף קבצים,
להקליט אודיו ,להוסיף
תמונות .תקשורת
ושיתופיות עם המורה
ותלמידים.

התלמידים מקליטים
את התשובות לשיעורי
הבית באודיו ועונים
בעזרת האפליקציה
על התשובות בכיתה.

באפליקציה זו ניתן להשתמש כעזר
להוראה ע"י סימון על גבי
תמונות ,יישום חלקי תמונה ,הוספת
חצים והערות ,הדגשה של טקסט
או תמונה.

דוגמה למשימה:
התלמידים מעלים
לרשת מפה ולסמן
מסלול הליכה של
הטיול או בחרו לסמן.

תוכלו לראות כיצד פועלת
האפליקציה בקישור הבא.

התלמידים בונים
תרשים זרימה
ממוחשב ומוסיפים
על גביו תמונות
ויוצרים חצים.

העלאת תמונה
לאפליקציה ומסמנים
עליה דברים
חשובים.

התלמידים כותבים את
שיעורי הבית או את
השיעור באפליקציה.

הדגשת קטע חשוב
במסמך הקריאה
שלהם.

Dropbox
שיתוף מורים
ותלמידים בקבצים
דוגמת – שיתוף
במערכי שיעור

באפליקציה זו ניתן לאחסן מסמכים
וקבצים ולפתוח מכל מקום בו יש
את האפליקציה .ניתן לשתף ידע
ברשת.

העלאת תמונות
ומסמכים לרשת.

book createboor
באפליקציה זו כותבים ויוצרים
סיפורים.

יצירת עבודה משותפת
לכלל תלמידי הכיתה
כאשר כל תלמיד כותב
פרק בסיפור הכיתתי
ומוסיף תמונות בעצמו
ומעצב בעצמו.

שיתוף הסיפורים
ברשת.

שינוי גודל גופן,
עיצובו וצבעו .כנ"ל
לגבי התמונות.

כתיבת טקסט
והעתקת תמונות
לטקסט.

שם
האפליקציה
Paper

Periodic Table of
the Elements
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האפליקציה הזו מאפשרת לך להציג
את רעיונותיך באופן שונה ,וזה על
ידי יצירת מחברת מעוצבת שכוללת
דפים עם ציורים שלך וכתיבה
חופשית.

התלמידים יכולים
לשתף את היצירה
שלהם ברשת עם כל
מי שירצו.

במחברת קיימת
אפשרות עיצוב
ודפדוף

האפליקציה הזו מאפשרת לתלמיד
להכיר את טבלת המחזוריות מזווית
אחרת .התלמיד יכול ללמוד על
התכונות המשותפות והשונות של
היסודות ובכלל על כל יסוד באופן
פרטי.

ניתן להקליק על
היסודות ולקבל מידע
נוסף

האפליקציה הזו מאפשרת לך ליצור
מצגות מדהימות שאף אחד לא
ישכח .במהלך ההצגה תוכל להגדיל
שקופית מסוימת ולהתמקד ברעיון
מסוים.

המצגות מאפשרות
יצירת מסלול ייחודי
בהתאם לתוכן

התלמידים כותבים
ומציירים במחברת
הקיימת באפליקציה.

התלמיד יכול לעיין
במידע הכתוב
באפליקציה ,לקרוא
על כל אחד
מהיסודות שמופיעים
בטבלת המחזוריות
וללמוד על התכונות
המשותפות והשונות
של קבוצת יסודות.

Prezi
ניתן ליצור את המצגת
באופן שיתופי עם
עורכים שונים

התלמיד יכול לשתף
את המצגת שיצר עם
כל מי שירצה.

התלמיד יכול לצפות
במצגות מוכנות
באפליקציה  -ישנו
מאגר עצום של
מצגות.

Planets
מדריך תלת מימד להכרת מערכת
השמש

ניתן לראות היכן אתה
ממוקם ואת היום
והלילה על פני כדור
הארץ

האפליקציה
מאפשרת צפייה
בכוכבי הלכת
השונים

שם
האפליקציה
Duolingo - Learn
Languages for
Free
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התלמיד יוכל לבקש
תרגום של משפטים
שהוא רוצה ,כמו כן
הוא יצטרך לתרגם
משפטים משפתו
לשפה שהוא לומד.
התלמיד פותר
שאלות ,בוחר
בתשובה נכונות
ומתאים תמונות
למשפטים בשפה
הרצויה.

התלמיד יכול לקרוא
את המשפטים
ולקרוא את
התרגומים שלהם
לכל שפה שהוא
ירצה (במידה והיא
נמצאת במאגר
השפות
שבאפליקציה)

התלמיד יכול לשתף
את הרמה שלו עם
החברים שלו
בפייסבוק ,והוא יכול
לשלוח הודעות
למשתמשים אחרים
ולדון בנושאים
שונים.

האפליקציה הזו היא כלי נהדר
ללימוד השפות  :ספרדית ,גרמנית,
צרפתית ,פורטוגזית ,איטלקית
ואנגלית… בחינם ובדרך הכי מהנה
ומאתגרת שיש .האפליקציה
מחולקת לקורסים וככל שהתלמיד
מתרגל את השפה יותר כך הוא
מתקדם מהר יותר.

BrainPOP
Featured Movie
בסיום הצפייה ניתן
לתרגל את הנושא
באמצעות מבחנים
קיימים.

האפליקציה מציגה סרטונים במגוון
רחב של נושאים :מדעים אומנות
ועוד

ניתן לצפות
בסרטונים המסבירים
נושאים מגוונים
בצורה מעניינת
ומהנה

Fotobabble
אפליקציה המאפשרת לשתף
תמונות המלוות בהסבר קולי

כל תלמיד יכול לשתף
את הקובץ שלו
באמצעות הפייסבוק או
גוגל דוקס

ניתן ליצור תיקייה
כיתתית בנושא
מסוים עם דוגמאות
שהעלו התלמידים.

אין הגבלה על
מספר התמונות את
התמונה ניתן לפתוח
במחשב בטלפון נייד
ובמכשירי אייפד

ניתן לבחור תמונה
ולהוסיף לה הסבר
קולי בכל תחום
ונושא.

שם
האפליקציה
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ניתן לשתף להוסיף
כרטיסיות חדשות
לכל נושא במהלך
הלמידה .ניתן לערוך
שינויים ולעדכן
בקלות.

ניתן לצפות במאגר
הכרטיסיות הקיים
בנושאים שונים
ומגוונים.

Flashcards+
דרך מהנה ,מהירה וחינמית ללמוד
באמצעות כרטיסיות לימוד קיימות או
כרטיסיות שיצרת בעצמך.

המילים
הראשונות שלי

HudsonAlpha
iCell

האפליקציה מיועדת לתינוקות בני 0
חודשים עד  3שנים ,ומטרתה
להעשיר את אוצר המילים של
הילדים.ישנה חלוקה לקטגוריות
שונות
בכל קטגוריה בכל פעם מופיע פריט
חדש עליו הילד צריך ללחוץ על מנת
לשמוע את שמו האפליקצייה מלווה
במוזיקה והיא מאוד אטרקטיבית
עבור התינוקות.

האפליקציה הזו נראית פשוטה
ממבט ראשון ,אך למעשה היא
מאפשרת לצפות בתא בע"ח ,תא
צמחי ותא חיידק מכל הזוויות
(התמונות תלת מימדיות) ,להתקרב
אל האברונים ולצפות בהם מקרוב.
בלחיצה על אחד האברונים /חלקים
בתא נפתח הסבר על תפקיד אותו
אברון בתא.

כתיבת כרטיסיות
תוך התמקדות
בנושאים ספציפיים
שמעוניינים לתרגל.

יכולת השמע היא
יכולת נוספת מעבר
למשחקי הקופסא
הקגילים והן המשוב
המיידי שהילד מקבל

האפליקציה מהווה
תחליף לספרים
ולמשחקי קופסא
ראשונים דרכם
לומדים מילים
ראשונות.
היתרון באפליקציה
הוא שהוא מאגד
בתוכו מספר רב של
קטגוריות.

החידוש באפליקצייה
הוא שהתאים הם
תלת-מימדיים ,וניתן
לסובב אותם,
להתקרב לאברונים
שבכל אחד מן התאים
ולקרוא עליהם.

האפליקציה מאפשרת
ללמוד על מבנה
התאים (תא בע"ח,
תא צמחי ,וחיידק).

שם
האפליקציה

תיאור

CamScanner

אפליקציה מעולה המאפשרת
לסרוק (לצלם) מסמכים /תמונות
באיכות ובדיוק גבוהים במיוחד.
האפליקציה מאפשרת לערוך את
הקובץ הסרוק ,להוסיף לו הערות
ולשנות אותן.
הפורמט בו נשמר הקובץ הוא  PDFאו
 ,JPGוניתן להעלות את הקבצים
לענן ,לשלוח במייל או להדפיס
ישירות מהאפליקציה.

TeacherKit

אפליקציה מעולה המיועדת למורים.
מאפשרת ניהול למידה  -מעקב
אחר נוכחות בכיתה (ניתן ליצור
מספר כיתות) ,מעקב אחר ציוני
תלמידים וחישוב ציון סופי ,עדכון
הערכות במהלך השיעור ,וסידור
התלמידים לפי מקומות הישיבה
בכיתה .כמו כן ניתן לשלוח מייל
ישירות מהאפליקציה לתלמיד או
להורה.
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התלמיד או המורה
יכול לשתף את הקובץ
אותו סרק וערך.

החידוש באפליקציה
הוא הניידות שלה (אין
צורך בסורק נייח…),
והיא מאפשרת עריכה
של הקובץ ,הוספת
הערות והעלאתו
לרשת או שליחתו
להדפסה.

האפליקציה היא
תחליף מצוין ואף טוב
יותר לסורק הביתי.

המורה יכולה לשתף
את ההורים
והתלמידים בהישגי
התלמידים ,לשלוח
מייל ישירות
מהאפליקציה.
המורה רואה בזמן
אמת (במהלך
השיעור) את המצב בו
נמצא כל תלמיד
ויכולה לעדכן זאת

המורה יכולה לסדר
את התלמידים על פי
מקומות ישיבה (מפת
כיתה) ,לתת הערכות
לתלמיד במהלך
השיעור ,לנהל את
הציונים של התלמיד
(לחשב ממוצע של
מספר מבחנים,
ולהשוות בין ציוני
הכיתות השונות ועוד.
האפליקציה מאגדת
בתוכה אפשרויות
רבות אשר בד"כ
מצריכות מאיתנו
שימוש במספר רב של
יישומים.

האפליקציה מהווה
תחליף ליומן המורה.
האפליקציה מאפשרת
ניהול נוח ונייד יותר
של הכיתה.

שם
האפליקציה
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 Docs To GoFree Office Suite
אפליקציה שעובדת כמו אופיס
מיקרוסופט WORD, EXCEL, POWER
 ...,POINTשאפשר דרכה לעבוד
מכל מקום :לצפות ,לערוך וליצור
קבצי  Officeשל .Microsoft

Google Maps

תמונות לווין ,פני השטח ומפה.
בנוסף לאלו אפשר להוסיף שכבות
מידע נוספות כמו אתרים לפי סיווג,
תמונות ,ערכים על מקומות
מוויקיפדיה ,חיזוי תנועה ,מבט
מהרחוב (תצוגת רחוב) ,ובחירת
מסלולים אופטימליים.

חישוב נתונים חזק עם
תמיכה ב 111פונקציות

שימוש בשכבות מידע
יצירת מדריך טיול
בגוגל ארץ ובמצלמה
ושיתופו ברשת .בניית
טיול משותף עם קבוצות הפנורמית לחקר
מקומות בעולם
תלמידים...

משלוח וקבלה של מסרים מיידים
ללא תשלום.

SKYPE

שיחות קוליות ושיחות וידיאו פנים-
אל-פנים ללא תשלום באמצעות
חיבור  G3או .WiFi
שיחות והודעות  SMSבעלות נמוכה
לטלפונים ניידים וקוויים.
משלוח ללא תשלום תמונות,
סרטונים וקבצים בכל גודל.
שליחת הודעות שאתה יכול לראות,
לשמוע ולהרגיש עם העברת הודעות
וידיאו.

ניתן לשוחח עם
קבוצות תלמידים
במקומות שונים
באמצעות המצלמה
ושימוש במיקרופון
להעברת הקול.
שיתוף מספר בתי ספר
בבת אחת

שיח מורה – תלמיד -
מענה על שאלות
בצורה מקוונת...

קריאת טקסטים.
אפשרויות להתחברות
לחשבונות מרובים
האחסון בענן ,סנכרון
קבצים על שולחן
עבודה .קבצים
המוגנים בסיסמא
זמינות לפתיחה
באמצעות רכישה
בתוך היישום.

מדידת מרחקים בין
מקומות שונים
באמצעות סרגל
באפליקציה

כתיבה שהינה
אלקטרונית ע"י
הקלדה כמו דוח
מעבדה או כל מסמך
או גיליון אלקטרוני
ומצגת

התבוננות בגוגל ארץ
במקום אטלס קביעת
מסלול ומקומות שונים
בזמן אמת.

שם
האפליקציה

תיאור
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Google Translate
שירות חינמי של תרגום שניתן על
ידי חברת גוגל ,המאפשר לתרגם
קטעי טקסט או דפי אינטרנט ל06-
שפות אנושיות.

תרגום מסמך ארוך ע"י
שימוש במצלמה
ותמונות.

שימוש באיות
והשלמת מילה לצורה
הנכונה ותיקון
שגיאות.

המערכת סורקת
מיליוני תרגומים
אפשריים ,ובוחרת
מהם את התרגום
הסביר ביותר מבחינה
סטטיסטית .זאת
בניגוד לגישה
המסורתית בחקר
התרגום והשפה

Nearpod
הינה אפליקציה מרתקת וחינמית
אשר מאפשרת למורים ללמד כל
שיעור בצורה מאתגרת ומרהיבה על
ידי שימוש בפעילויות
אינטראקטיביות.

90Sec

אפשרות לציור ושיתוף
התלמידים

אפליקציה חברתית לשיתוף שאלות,
ובמקביל לקבלת תשובות .היא
מבוססת על העדפות חברים אך ורק שיתוף התוצאות
ברשתות חברתיות
תוך  06שניות .זאת אומרת שישנו
מדד חברתי דרכו מקבלים החלטות
מידיות

ניתן ליצור
אינטראקטיביות על
ידי הוספת רכיבים של
סקר ,שאלה פתוחה,

לאחר שהקבוצה עונה
היא מצטרפת לשעון
טיימר וניתן לצפות
בתוצאות שהתקבלו
באחוזים.

ניתן לבנות שיעור
מקוון לדוגמא שיתוף
שאלות ולקבלת
תשובות תוך 06
שניות.

שם
האפליקציה
Educreations
Interactive
Whiteboard

SpeakaZoo

show me

תיאור
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אפליקציה שהופכת את ה – IPAD
ללוח ציור .ניתן באמצעותו ליצור
מצגת מרובה או שיעור שיכול בקלות
להיות משותף עם תלמידים אחרים.
ניתן ליצור שקופיות בסגנון לוח לבן
על ידי הוספת תמונות מהאפשרויות
בתפריט הנפתח ,או על ידי כתיבה
ניתן גם לצייר ישירות על התמונות,
ואין גבול למספר השקופיות במצגת.
יש גם אפשרות להקליט אודיו על
גבי השקופיות.

ניתן להקליט קטעי
וידאו לדוגמא  :על מנת
לתת עזרה בשיעורי בית .התלמידים יכולים
לעזור אחד לשני ולתת
משתמשים יכולים
הסברים לכל מיני
נושא,
לשמור ,למיין לפי
נושאים
ולשתף את המצגות
שלהם.

טכנולוגיית זיהוי דיבור .גן החיות
היחיד בו החיות לא רק מוצגות
לראווה ,אלא גם מסוגלות לדבר.
מערפדים מוצצי דם ועד דולפינים,
עליכם לתקשר עם  56דמויות
ייחודיות ומעניינות .הדמויות גרות
בארבע סביבות גידול שונות,ממעבה
היער הטרופי ועד למעמקי הים.
מתאים לילדים צעירים גילאי 4-0

ניהול שיחה עם בעלי
חיים שלחלק מהם הם
חסרי ביטחון לגבי
המראה שלהם.

הילד יכול לשאול את
החיות שאלות והם
יענו ,או פשוט לבקש
מהחיות להרחיב על
נושא על מה שהם
אוהבים לדבר.

אפשרות להקליט
סרטון (הקלטת קול)
באפליקציה זו ניתן לצייר  ,לכתוב ,
באפשרות התלמיד
שמדגים ,מראה
לצלם ולהעלות תמונות בשילוב
אפקטים ועיצובים שונים בנוסף לכך לצלם תמונות  ,להעלות ומסביר כל מה שמוצג
תמונות מהאינטרנט ,
על המסך .אם זה
אפליקציה זו מאפשרת הקלטת
ליצור סיפור כלשהו
תיאור לתמונה כלשהי
סרטון שמשלב הסברים לתמונה
כלשהי ,לתרשים או לכל פריט אחר ,סביב תמונות אלה
הסבר לדרכי פתרון
ניתן לשמור את הסרטון ולשתף את ולשתף את שאר
וכו … את הסרטונים
התלמידים בדרכים
המוכנים ניתן לשמור
האחרים
שונות
בקבצים מיוחדים
סרטון לאפליקציה
ולהשתמש בהם בעת
הצורך

שילוב תבניות וצורות
שלא ניתן לצייר אותם
באופן מדויק בעיפרון
ובעזרת האפליקציה
ניתן לבצע דיוק

האפליקיה מאשרת
הקלטה ,הוספת
תמונות וכתיבה עליהן

ניתן לכתבו על הלוח
כבכל לוח רגיל

טכנולוגיה שיכולה
לתת מידע על החיות
שילדים לא מכירים.
שיח בין הילדים
והחיות ולהתיידד
להם.

ניתן לצבוע ,לצייר ,
לכתוב הערות ,
לפתור תרגילים שונים
להראות דרכי פתרון

שם
האפליקציה

sight words

story creator
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האפליקציה מיועדת ללימודי
האנגלית בעיקר לכיתות היסודי, ,
אפליקציה זו חושפת בפני התלמיד
מגוון של מילים ברמות שונות.
המילים מוקלטות ויש אפשרות גם
להקליט מילים נוספות .באמצעות
אפליקציה זו ניתן לכתוב על המסך
מתחת לכל מילה שמופיעה
באנגלית  ,את אותה מילה מחדש
במטרה לתרגל ולשלוט בכתיבת
המילים בנוסף לכך האפליקציה
מציגה מספר משחק כלשהו שדרכו
ניתן לתרגל את המילים שהופיעו.
סרטון לאפליקציה
Story Creator
היא אפליקציה המאפשרת לנו
ליצור סיפורים מאוסף תמונות,
קטעי וידאו ,טקסט ,ציור והקלטת
אודיו .ניתן לשתף את הסיפורים,
להגיב על סיפורים ששותפו,
לגבות ולהוריד סיפורים של
חברים.
סרטון הסבר לאפליקציה

splash math
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אפליקציה חינמית מתבססת על
משחקים מתמטיים שונים שבעזרתם
ניתן לתרגל באווירה כיפית מגוון
תכנים מתמטיים.
אפליקציה זו מיועדת בעיקר לגילאי
 0עד  11השימוש בה נוח ,קל ואינו
דורש הדרכה או ניסיון קודם
סרטון הסבר לאפליקציה

ניתן להוריד את
הסיפורים של תלמידים
אחרים ולשמור אותם
באפליקציה
ניתן ליצור סיפורים
משותפים ולתת משוב
להגיב לאחרים

הוספת קטעי וידאו
שיתוף הסיפור שנכתב
ברשת

ניתן לשתף תלמידים
נוספים במשחק על
ידי בחירת מתחרה
למשחק כלשהו ,

המילים מוקלטות ויש
אפשרות להקליט
בנוסף לכך משפטים
האפליקציה מאפשרת
לתלמיד לתרגל את
המילים שהופיעו בכל
שלב דרך משחק
מסכם ,המשחקים הם
מגוונים ,ניתן לתרגל
מילים אלו דרך
משחקי זיכרון  O Xוכו

האפליקציה מהווה
תחליף לחוברות
שבהן ניתן לתרגל
כתיבת מגוון מילים
ואותיות

קיימת אפשרות לצלם
 ,להעלות תמונה
מהרשת או מספריית
התמונות ,שבפייסבוק,
פליקר ,ו.Picassa -
ושילובה בסיפור.
בנוסף ניתן לשנות
ולעצב את הגופן ,
ולהקליט את הסיפור
הנכתב

כתיבת טקסט ,שילוב
תמונות מאלבום
התמונות הקיים,
שרטוט על המסך.

האפליקציה מציעה
מגוון משחקים ברמות
חשיבה שונות,
התלמיד חופשי יכול
לבחור כל משחק
ולהמשיך בקצב
האישי שלו ,התלמיד
מקבל משוב מיידי .

האפליקציה מהווה
תחליף למשחקי
קופסא שדרכם
מתרגילים נושאים
שונים במתמטיקה

שם
האפליקציה

תיאור

Haiku Deck
האפליקציה מאפשרת יצירת מצגות
באמצעות תבניות בדרך מהירה
ופשוטה לכל מטרה .ניתן לייבא
תמונות מספריית התמונות באייפד
ומהרשתות החברתיות .היישום מכיל
תבניות פריסה לבחירה ותבניות
אפקטים .המצגת ניתנת לשיתוף.

myHomework
Student Planner

האפליקציה מיועדת לניהול כיתה.
היא מאפשרת להציג את מערכת
השעות של המורה או התלמיד
ולנהל מעקב אחרי שיעורי הבית
שניתנו בכיתה.
זהו כלי מעולה לניהול הכיתה
וליצירת סדר בחיים באופן כללי
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ניתן לשתף את הקובץ
ישירות מתוך
האפליקציה באמצעות
המייל ,או ברשתות
החברתיות.

החידוש באפליקציה
הוא יכולת הניידות
שהיא מציעה .ניתן
לשמור את המצגת
ולעבד אותה בכל זמן.

כמו כן,האפליקציה
מאפשרת לתלמיד או
המורה :לבחור מתוך
מגוון רחב של
נושאים ,תמונות חינם
באמצעות חיפוש,
שינוי גופנים והגדרות
של תמונה.

בנוסף ,קיימות בה
תבניות חדשות
ומיוחדות

באמצעות האפליקציה
המורה יכול לצלם את
הלוח/המצגת בסוף
כל שיעור .ובכך הוא
יכול להתחיל את
השיעור הבא בדיוק
מהנקודה בה הוא
הפסיק.

ניתן לעקוב אחרי כל
מיני עדכונים כמו ימי
החופשות ,שינויים,
מורה מחליף ,עבודות
בית ,מטלות ותאריכי
הגשה בקלות

האפליקציה מהווה
תחליף ל ולמצגות
הרגילות אשר מכינים
בתוכנת .PowerPoint

האפליקציה מחליפה
את הניירות ואת היומן
של המורה /התלמיד.
האפליקציה מאפשרת
ניהול ומעקב נוח יותר.

שם
האפליקציה

משו"ב מורים
תלמידים והורים

תיאור
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באפליקציה יכולים המורים להתכתב
האפליקציה מאפשרת
במערכת הודעות פנימית ומאובטחת למורים להתכתב עם
עם סגל בית הספר והתלמידים,
הצוות החינוכי .כל אחד
לעדכן ציוני מבחנים ,אירועי
מחברי הצוות החינוכי
התנהגות ,היעדרויות ועוד .המערכת
יכול לצפות בנתונים של
מאפשרת גם להתחבר למערכת
התלמידים עליהם הוא
הלמידה המקוונת .MOODLE
אחראי .כמו כן,
(במקביל יש אתר של משוב) ישנן
המערכת מאפשרת
שתי אפליקציות של משוב :אחת
למורים לעדכן את
המיועדת למורים בבתי הספר (ואשר
ההורים והתלמידים
בה התמקדתי) ,והשנייה מיועדת
בהודעות ,בציונים
לתלמידים ולהורים.
ואירועים מיוחדים.
להרחבה על פעולות המערכת.

Tellagami
האפליקציה מאפשרת יצירה של
אווטר  -אנימציית ווידאו מותאמת
אישית ושיתוף קישור לאווטדר
באמצעות האפליקציות המותקנות
על המכשיר.

האפליקציה מאפשרת
להתחבר למערכת
הלמידה המקוונת
.MOODLE
כמו כן ,היא כוללת
את תוכנת "שחף"
לשיבוץ וניהול שוטף
של מערכת השעות
הבית ספרית.

התלמידים יכולים
להשתמש באפליקציה
כדי להפיק סרטון שבו
עמדתם,
הם מביעים את
התלמידים יכולים
זאת
במקום להביע
לעשות שימוש
בכתב.
באפליקציה גם
המורים יכולים להקליט בכיתה ללא מחשבים,
ישירות מהסמארטפון
הנחיות או משוב קולי.
או מהטאבלט.
הם יכולים לעשות
שימוש באפליקציה
לצורך פתיחת שיעור או
יחידת לימוד מסוימת.
דוגמה לשימוש מורים
בכלי

בנוסף ,התוצר ניתן
לשיתוף.

האפליקציה מאפשרת
לצוות החינוכי ניהול
אפקטיבי מבוסס
נתונים .היא מרכזת
בזמן אמת מגוון
נתונים :ציונים,
התאמות לימודיות,
היעדרויות  ,אירועי
התנהגות וכדומה.

האפליקציה מאפשרת
יצירת אווטר דינמי
שיכול לדבר

האפליקציה מחליפה
את היומן והקלסר של
המורה .ומהווה ניהול
נוח ,מסודר ואפקטיבי
יותר.

שם
האפליקציה

golilocks and the
three bearsbearsvocabulary game

תיאור
האפליקציה היא משחק אוצר מילים
וספר המבוססת על אגדת הילדים
שכולנו מכירים .האפליקציה בסגנון
משחק בועות וסרטוני אנימציה
מיועדת לילדים דוברי עברית
בגילאים .4-0
בעלת אוצר מילים ראשוני של כ06-
מילים מתוך השלבים השונים של
המשחק.
קיימת חזרה על המילים שנלמדו ב-
 16סרטוני אנימציה קצרים.
יש קיר מדליות וכוכבים ,טבלת
מובילים בניקוד וגביעים למצטיינים
למעקב אחר ההתקדמות של הילד
במשחק.

האפליקציה

sand draw

 Sand Drawהיא אפליקציה בפיתוח
ישראלי אשר מאפשרת לכם לצייר
(או לכתוב) על חול .לאחר כמה
דקות של ניסיון לצייר באמצעות
האפליקציה ,יהיה לכם קשה מאוד
להפסיק ,כיוון שהתוצאה היא ציור
שנראה מאוד אמיתי ,וקל מאוד
ליצור אותו.
רוצים ליצור ציור חדש? פשוט
שקשקו את המכשיר ,והציור הקודם
יימחק .יופי של רעיון כשעוסקים
בנושא הים או עונת הקיץ
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אפליקציה מותאמת
לתוכנית הלימודים
בבתי ספר יסודיים
וחושפת את הילדים
למאות מילים
ראשונות מסביבתם
הקרובה .
האפליקציה מאפשרת
משוב מידי וחיזוק
לתלמיד.

באמצעות אפליקציה
זו ניתן לצייר או לכתוב
על חול ריאליסטי,
לתרגל כתיבה של
אותיות ,מספרים
מילים ומשפטים ,
בצורה חווייתית
ומהנה ,שכן
התלמידים מאוד
מתחברים לכתיבה על
חול.כ מו כן ניתן
לקשט ולהוסיף
צדפות ואובייקטים
שונים מן החוף,
ולשטוף את הציור או
כיתוב עם גל מציאותי.

אפליקציה זו יכולה
לחזק את הלימוד
בכיתה  ,לעודד
תלמידים להיחשף
לשפה האנגלית.
באפליקציה זו ניתן
לשמוע את המילה
באנגלית ואת התרגום
שלה ,לראות איך היא
כתובה באנגלית
לתרגל קריאה וכן
לראות איור המתאים
למילה ,הדבר עוזר
לתלמיד ללמוד אוצר
מילים הן באופן חזותי
והן שמיעתי.
אפליקציה זו יכולה
לשרת את התלמידים
כחלופה לעיפרון
והמחברת בכיתות
היסוד  .באמצעות
אפליקציה זו ניתן
לעודד את התלמידים
כתיבה של אותיות
מספרים מילים ועוד,
וכן לעורר אצל
התלמידים מוטיבציה
לכתיבה בדרך
חווייתית ומהנה.
התלמידים מתרגלים
כתיבה נכונה תוך כדי
ניסוי וטעייה.

שם
האפליקציה

תיאור

Tiny Tap
אפליקציה זו משפחות והורים יכולים
ליצור משחקים אישיים ,חינוכיים
ומהנים מתמונות מחיי היום-יום
ואירועים משפחתיים .זהו בעצם ה -
 iBooks Authorלקטנטנים.
גם מחנכים יפיקו תועלת מ,TinyTap

עשר אצבעות
לכיתה ג'

אפליקציית עשר אצבעות לכיתה ג'
של חברת .Slate Science
האפליקציה מציעה גישה ללימוד
יסודות החשבון ,המפתחת
אינטואיציה מתמטית ומיומנויות
באמצעות חקר ,משחק
ואינטראקציה.
הנושאים :פעולות החשבון ,שברים,
ישר המספרים ,המספרים הטבעיים,
מדידות וגאומטריה ,חקר נתונים
ועוד.
קיים מגוון רחב של המחשות
ודוגמאות מציאותיות המאפשרות
לילד להבין את יסודות המתמטיקה
דרך התנסות קונקרטית.
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עם שיטת ניקוד
מובנית ניתן לעקוב
אחר התקדמות
התלמידים.
הפלטפורמה קלה
לשימוש ומאפשרת
יצירת מערכי שיעור
וספרי פעילות
דינמאיים לשימוש
בכיתה .מורים
ומטפלים יכולים לנצל
את הממשק הקל
והפשוט על מנת
לפתח דרכים חדשות
להתאים את מערכי
השיעור לתלמידים
וליצור פעילויות
שיתאימו לצרכיו
המשתנים של כל ילד.

באפליקציה זו יש
מגוון רחב של
המחשות ודוגמאות
מציאותיות.

באפליקציה זו ניתן
ליצור משחקים ברמות
שונות.
בנוסף ניתן לצלם
איורים מספרי ילדים
וליצור מהם
משחקונים ,ניתן
לשאול שאלות של
זיהוי והבנה.

הפעילויות מאפשרות
לכל ילד להתנסות
בחומר הנלמד בקצב
שלו.
האפליקציה נותנת
משוב חיובי או שלילי
וכן נותנת הזדמנות
לתלמיד לתקן את
עצמו.

ניתן ליצור בעזרתה
"לוחות
סצנה"-לצלם אזור
בסביבה הטבעית
ולסמן "אזורים חמים"
כך שהמשתמש לוחץ
על אזורים בתמונה
בהתאם לשאלות
ומקבל משוב קולי.
אפליקציה זו יכולה
להיות הכנה טובה
לתקשורת תומכת.

אפליקציה המתאימה
לתוכנית הלימודים
לכיתה ג' המפתחת
הבנה ומיומנויות יסוד
מתמטיות בדרך
משחקית ומהנה.
בסדרה  50פעילויות
ו 11דפי עבודה .
הפעילויות יכולות
לשמש ככלי הדגמה,
להעמקת ההבנה
המתמטית ,ולתרגול
בכיתה ובבית.

שם
האפליקציה
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עבור כל תשובה
נכונה הילד מקבל
חיזוק חיובי  -הפיצה
מחליפה פרצוף
ומופיעה דמות
מצויירת של שף אשר
אומר הערה ומשמיע
קול מצחיק .ניתן
להתקדם במשחק לפי
רמות קושי שונות
בהתאם לקצב האישי
של התלמיד

Pizza Fractions 1
אפליקציה זו מאפשרת לילדים
ללמוד ולהכיר נושא לימודי -
השברים במתמטיקה .זאת בעזרת
משחק מהנה וכיפי על ידי שברי
פיצה

Flashcards
יישום זה מאפשר ליצור כרטיסיות
טקסט מעוצבות עשירות בתמונות
ולהוריד עשרות כרטיסיות על
נושאים שנוצרו על ידי מומחים,
אפליקציה זו יכולה לשמש המורים
ותלמידים לעצב משחקי התאמה,
זכרון תרשימי זרימה וכו'.

באפליקציה כלים
יצירת כרטיסים עם
שונים כמו חידון,
עיצוב טקסט עשיר
וקולאז שאפשר
ותמונות משלך
להשתמש בהם על
ניתן לשתף את החברים מנת לעצב כרטיסיות
בכרטסיות שמעצבים
שישמשו אותנו לפי
ע"י  Shareבאימייל או
מטרה לימודית
בitunes
מסוימת

ניתן להוריד תמונות
ממאגר הכרטיסיות
המעוצבות להוסיף
ולעצב כרטיסיות
ולערוך כ מיני שינויים
לדוגמא  :ניתן לעצב
טקסט עשיר מהמאגר
יש סימנים
במתמטיקה ,סימני
כימיה ,גופנים ,ואותיות
יווניות) ניתן להשתמש
בקידוד צבע

המשתמש
באפליקציה יכול
לבחור בתשובה
המתאימה לתמונת
הפיצה
(ניתן לביצוע באופן
מוחשי עם הרבה
חפצים בשביל ללמד
ילדים על השלם
והשברים)

ניתן לצפות במגוון
כרטסיות מעוצבות
בנושאים שונים
ניתן לארגן הכרטיסים
בתיקיות

שם
האפליקציה
אנגלית לילדים
אותיות ,צבעים
ומספרים

תיאור
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לימוד אנגלית בעזרת
משחקים למשל:
החלפת בגדי הנסיכה
וכך ילמדו את
הצבעים ,בעזרת
הדגים הקופצים ילמדו
לספור ודרך השיר
ילמדו אותיות
באנגלית.

האפליקציה מכילה
מגוון של צבעים שונים
ומספרים ואותיות
ושלושה משחקים

האפליקציה מתאימה לילדים ומקנה
להם ידע בסיסי בלימוד השפה
האנגלית ,כמו צבעים ,מספרים
ואותיות

SparkleFish
אפליקציה זו מאפשרת למשתמש
להשלים סיפורים על ידי הקלטת
הקול האישי באופן משעשע ויצירתי.
מתאים לילדים וגם לגדולים,
אפליקציה

האפליקציה נותנת
אפשרות ליצור
סיפורים מפתיעים
משלך על תבניות של
סיפורים

ניתן להקליט את
הקול שלך ולהוסיף לו
מילים חדשות לסיפור
בכל פעם ולשמוע
הסיפור מחדש .

ישנה חבילה של
סיפורים מוכנים בתוך
האפליקציה שאפשר
להשתמש בהם.

שלום כיתה א'
אפליקציה חינמית המכינה את הילד
ללימוד חשבון פשוט .האפליקציה
המאפשרת את התרגול של נושאי
החשבון בכיתה א' בדרכים שונות
וברמות קושי עולות.
באפליקציה סוגים שונים של נושאים
כגון :חיבור ,חיסור ,סדרות וכולי.

בעת פתרון התרגיל
יתקבל משוב ופתרון
מיידי לביצוע התרגיל,
תשובה נכונה או
שגיאה.

באפליקציה תרגילי
חשבון הדומים
לתרגילים הניתנים
בכיתה.

שם
האפליקציה

תיאור
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My Story
אפליקציה זו מתמקדת בעכתיבת
סיפורים .באפליקציה ניתן להוסיף
ציורים ,תמונות ומדבקות ובנוסף
להקליט קול בהתאם לעמוד בו
הכותב נמצא.
ניתן לשתף ,את הסיפורים עם
משפחה ,חברים לכיתה ועוד.
סרטון הדרכה.

מגדיר צמחים
ישראלי

מאגר מידע של למעלה מ5266-
צמחים ,עצים ופרחים .אפליקציה זו
שימושית בעיקר בקרב שיעורי
המדעים .באמצעותה ניתן ללמוד על
פרחים ,שיחים ועצים שצומחים
בישראל .בנוסף לבחור צמח ולבדוק
היכן הוא נמצא מסביבי ובאיזה
מרחק.

Moon

ניתן לשתף את
הסיפור ולהציג את
הסיפור בפני החברים
לכיתה.

ניתן לשתף את
הצמחים המועדפים,
מידע ותמונות עם
חברים בפייסבוק ודרך
האפליקציה.

בעת בניית הסיפור,
התלמיד בוחר את
התמונות ,הכיתוב ואף
מוסיף קולות בהתאם,

ניתן לבדוק בסביבה
היכן הצמח נמצא

כתיבת סיפור ,ציורים
והשמעת קול המתאים
לסיפור.

ניתן לקבל מידע דרך
האפליקציה ,לבחון
את הצמחים ולבדוק
פרחים או צמחים
הצומחים סביב כמו
במגדיר צמחים
טקסטואלי

מידע הירח מתעדכן
כל הזמן למיקום
הנוכחי של המשתמש
באמצעות האפליקציה ניתן לדעת
את מופע הירח ומידע אודותיו .ניתן
לראות את זריחת הירח ,שקיעת
הירח ,תאורת הירח ועוד.

ניתן לקבל עדכונים
לגבי ליקוי ירח
ומופעים מיוחדים
ואף להוסיף תאריכים
לצפייה בלוח השנה
האישי

באמצעות האפליקציה
ניתן לראות את הירח
ומופעו בהתאם לזמן
הנתון או בזמן אמת.

