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האתגרים
 אינטרנט בבית/ לתלמידים אין מחשב
 בוואטסאפלכן הלימוד –משתמשים רק בניידים
עבודות/או דרך שליחת מטלות

?באמצעות הניידמלמדים מרחוק איך 



האופציות בלמידה מהנייד
–וואטסאפ1.

( חזותי/קולי/כתוב)טקסט 
שיחות וידאו

וידאו הסבר של המורה1.

שימוש בכלים דיגיטליים קלים בנייד2.



שיחות וידאוטקסט או –וואטסאפ. 1
?למה כדאי

תמיכה רגשית
מורה-תלמיד-קשר תלמיד
המטלות במקום אחד/ החומר
  הזדמנות לקשר אישי
למידה אינדיבידואלית פרסונלית
יותר משחק פחות כתיבה



טקסט–וואטסאפ. 1
פתיחת קבוצה עם התלמידים

:טקסט
סמני חיים , כל יום להתחיל עם הודעה משמחת
שגרות עבודה בקבוצה
נהלי שיח
השבוע/ הכוונה מה קורה היום

-לעוד הכוונות
https://bit.ly/2JlBJS7

https://bit.ly/2JlBJS7


טקסט–וואטסאפ. 1
?מהן האופציות

הודעה עם המשימה להיום
 חוברת/ ספרצילומי
וידאושאלון עם , (קשת)הפעלהשאלון , אתרים, שילוב סרטונים ,

(גוונים)שאלון פשוט וציורי

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScua-UOIncLg-FOEnYF9Iy2Z8xCxVBOnvFo1wwIVEIJhnlBeA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVMLR0y6xj0igL_DSsSbfjk3Ph_Vi1cMfV4etUKghbOEtgbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew24cA3WhXrafrH0CImyk-P1C2gUuzo5dhT5jACbXEtzBxng/viewform


שיחות וידאו–וואטסאפ. 1
:המלצות

 (גמישות)קביעת מועד מראש
(לכתוב לפני כן)מטרה , זמן-שיחה מוגדרת
 הוידאוחשיבות
4עד -כמות תלמידים
ידיים, אור, העמדת מצלמה, שקט, לבוש: עמדת מורה
מבטי התלמידים



הסבר של המורהוידאו . 2
(חשיבה אישית): לפני
 הנושא/ המסר מה , הוידאומטרת מה
 את זהישמע מי
 קצר וממוקד. דקות3-10–תכנון משך הזמן
(שליפים)*אמצע וסוף , פתיח: תכנון הרצף

שומעים, רואים: מה יש בסרטון
עמדת המורה+ על המסך , בבית-מיקום
צילום, מהביתאביזר , תמונה, הומור: תוספות

ס קשת "ביאינתסאר



הסבר של המורהוידאו . 2
מורה מסבירה-וידאו בנייד

ס קשת"ביאיסרא



הסבר של המורהוידאו . 2
פלטפורמות

מורה מסבירה-וידאו פשוט בנייד
מסך מחשב עם הסבר שלי

https://digitalpedagogy.co/2015/04/25/%d7%94%d7%a7%d7%9c%d7%98%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%9a-%d7%91%d7%95%d7%95%d7%99%d7%93%d7%90%d7%95-%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-ppt/




הסבר של המורהוידאו . 2
פלטפורמות

מורה מסבירה-וידאו פשוט בנייד
מסך מחשב עם הסבר שלי
יותר משוכלל

ההקלטהאחרי 
 ( כנראה יוטיוב)לחשוב איך להפיץ
 מלווההודעה

https://digitalpedagogy.co/2015/04/25/%d7%94%d7%a7%d7%9c%d7%98%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%9a-%d7%91%d7%95%d7%95%d7%99%d7%93%d7%90%d7%95-%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-ppt/
https://digitalpedagogy.co/2014/02/01/screencast-o-matic-%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95/


מהלך המפגשים-וואטסאפ. 1
-דרךהעברת הנושא 

שיחת וידאו
 הסבר שלךוידאו

דף  / אתר/ קישור לסרטון
(שם התלמיד)*מידע 

משימה קטנה
הסבר
(צילומים)הגשה , זמן עבודה-המשימהמיסגור

פידבקים ומשובוקבלת דיון, תיאום מראש-פגישת סיכום

https://docs.google.com/document/d/1dGBRJTz5_q2cMgqoiZ8OW2hJWUoTnhUQYaW9aDauwP8/edit?fbclid=IwAR1rxqb33jruChIb28GvlJS-7jMj6b0-lZ3HqEVr32w1mcbw2iMLxNbwigc


כתה הפוכה

שליחת המשימה

זמן לביצוע

נפגשים

לתת לתלמיד מתקשה סרטון הסבר

כתה הפוכה

התרמה, התייחסות דיפרנציאלית

-הצעה לא דיגיטלית
body’sחונכות 



דוגמאות 
כמו למשובים

שרגילים



-עוד קצת טיפים להתנהלות אישית נכונה
 ריגשיתלהבין שהם בהצפה -שלומםמה
 לשאלות  אלא יותר , להאיץ לפתרונותלא
חיוביםפידבקים
 העבר מהצלחות ללמוד
 קבוע  סדר יום לבנות להציע
 עזרהלשאול אם צריך
שיפוטיותמתגובות להמנע
 המשפחהבני -תמיכהלבדוק על
פניה אישית להתקדמות



קליליםדיגיטליים כלים . 3
כלי גוגל

 עבודה במסמך משותף–GOOGLE DOC(לא לכתיבת טקסט ארוך)

 שאלון גוגלFORMS

(הילדים מחברים חידות-)טריבנטיאו קאהוט

 יוטיובהדרכה על

https://digitalpedagogy.co/category/google-drive/
https://digitalpedagogy.co/2013/12/01/%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%9e%d7%9a-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a3/
https://digitalpedagogy.co/2014/04/06/kahoot-%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D/
https://digitalpedagogy.co/2015/07/04/triventy/
https://digitalpedagogy.co/category/youtube/


אתרים לסיוע בלמידה

 קריאת ספרים–הספריה הלאומית
בתנועהקריאה , לכתות נמוכותהצעות 11-קריאה  ,
 לקריאה, מורפיקס, זוורוהבלוג של הילי -אנגליתלימוד
יחידות הוראה של מורים–לודוס
ח"אפליקציות של מט
יוטיוב-ערוצים חינוכיים

https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/pages/default.aspx
https://digitalpedagogy.co/2019/10/18/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%90-9-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA/
https://digitalpedagogy.co/2019/08/31/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95-%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94/
https://quantumteachingwithhili.blogspot.com/
https://www.morfix.co.il/
https://quantumteachingwithhili.blogspot.com/2020/01/chatter-pix-app-make-everything-talk.html
https://ludus.ac/discover
https://www.home.cet.ac.il/cet-apps/
https://digitalpedagogy.co/2013/12/04/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-youtube/


עוד אתרים לסיוע בלמידה

עוד רעיונות להפעלה
https://padlet.com/ptlv102030/j0rj64pd931r

מאגר למידה מקוונת
https://docs.google.com/document/d/1HgH

OTTngm2iYHK3uPvleIF9kQjuVImcls7QiED

GmWH0/edit?usp=sharing

https://padlet.com/ptlv102030/j0rj64pd931r
https://docs.google.com/document/d/1HgHOTTngm2iYHK3uPvleIF9kQjuVImcls7QiEDGmWH0/edit?usp=sharing


ות.למתקדמיםדיגיטליים כלים . 3
Mentimeter
Padlet
באנגליתאנימציה , סרטוני אנימציה
 משחקיםמחוללי

לוואטסאפמדבקותהכנת -(וגם תוצר)הכייףבשביל 

https://digitalpedagogy.co/2015/10/05/mentimeter-%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f/
https://digitalpedagogy.co/2013/03/19/padlet-%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%a1%d7%98/
https://digitalpedagogy.co/2014/02/22/powtoon-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C-%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98/
https://quantumteachingwithhili.blogspot.com/2018/01/toontastic-is-fantastic-enhancing.html
http://digitalpedagogy.info/search.html?f=35&functions=
https://play.google.com/store/apps/details?id=ahaliav.fox.caloola&hl=iw


...לסיום סיומת
https://www.menti.com/qb67oh99ft

925734



ן.לכםמקווה שעזרתי , תודה

פיננסרמיטל 
0524-780428

meytalpisga@gmail.com

mailto:meytalpisga@gmail.com

