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a–  משפיע האם הפרבולה

.  ישרה או הפוכה

הגדרת הקודקוד  

(.או מקסימוםמינימום)

".  רוחבה"ראינו גם השפעה על 

b–  משפיע על תנועת

.ומיקום קודקוד הפרבולה

c– משפיע כמספר על

העלאה או הורדה של  

. yהפרבולה ועל ערכי 

.Xלא מושפע מ 



.מגרה להתנסות מצד כל הכיתה, מתמטיקה פעילה. 1
מאפשרת תרגול מתקדם גם ברמת  , לאחר הבנה בסיסית. 2

.לפי תוכנית הלימוד, החישובים
.מאפשר לתלמיד להתנסות בבית שוב ללא המורה. 3
למגוון תרגילים  , הצגת תמונת מצב של הכיתה בו זמנית למורה. 4

.שיבחר ויפעיל
ככל שיידרש גם לחלק  , המורה יכול להעלות את הרמה. 5

.מהתלמידים
אלא בעיקר  , התלמידים בכיתה לא נדרשים לענות בעל פה. 6

,  להבין וללא הצגת יכולתו מול כלל הכיתה, להתנסות
.הגברת ביטחונו העצמי



משחוק במתמטיקה
(אפלטון)" אלא מתוך משחק, לא מתוך אונס ילמד הנער"



בהוראה( Gamification)ִמׂשחּוק 

כמו תחרותיות או תזמון )שילוב מאפיינים משחקיים
כאמצעי להשגת  , בפעילות שאינה משחקית(משימות

אותה הגדיר  , חברתית או התנהגותית, מטרה לימודית
(.2016, מעטוף)המורה 



?למה לבצע משחוק בהוראה המתמטיקה

.תהליך למידה סמוי ומהנה

.מיומנויות ועוד, כישורים, ככלי להשגת ידעהמשחק הינו 

.הופכים לאתגר,ותחושת ייאוש שבשיעור הרגילהקושי

.בדרך לניצחוןהופך לידע חשוב,הדורש שינוןפרט יבש

:  מרכיבי הלמידה משתנים

.קצב הלימוד מוכתב על ידי השחקן

.הלומד הופך מסביל שסופג מידע לפעיל שגם משתף במידע

.המידע נע בשני הכיוונים ולא רק מהמלמד ללומד



: למשחקים מגוון יישומים בהוראת המתמטיקה

.ידעחווייתי לחשיפת נושא חדש או להקניית כלי –פתיח 

.לבחינהוהכנה תרגול מסכמת לנושא כפעילות –סיכום 

.כחלק מפעילות הערכה חלופיתמשחק –הערכה משימת 



מחולל משחקים 

מחולל משחקים הוא פלטפורמה מקוונת המאפשרת לכל מורה לייצר בעצמו  
לתכנים המדויקים אותם הוא מלמד בכיתה ומתאים בדיוק לימודי הנוגע משחק 

. לקבוצת הלימוד ולצרכיה הספציפיים

:יתרונות

.  טכני או יכולות עיצובידע מצריך מיוצר אינו 

.וויזואליתמקוון ומרשים התוצר הוא משחק 

:חסרונות

.יש הגבלת תווים לאורך השאלות והתשובות

.ביטויים מתמטיים ועוד, גרף, אין אפשרות להוספת תרשים



אחד נגד מאה–מחולל יישומים 

http://1vs100.telem-hit.net/flashGame.aspx
http://1vs100.telem-hit.net/flashGame.aspx


Power pointתבניות 

.  תבניות להכנת משחק לימודי ללא צורך בחיבור לרשת

.  ברשת קיימים אתרים המספקים תבניות משחק חינמיות

.  התבניתאל תוך ( השאלות)התוכן מורידים את המצגת ויוצקים את 

:יתרונות

.  טכני או יכולות עיצובידע מצריך אינו 

.וויזואלית שתבניתו מוכרת לתלמידיםמקוון ומרשים משחק 

.אין הגבלת תווים לאורך השאלות והתשובות

.ביטויים מתמטיים ועוד, גרף, יש אפשרות להוסיף תרשים

:חסרונות

.שקופיות ועוד עלולה לשבש את המצגת, מחיקת תיבות טקסט



"בירדסאנגרי –פויינט פאוור "תבנית 

אנגרי ביירדס - פונקציות.pptx
אנגרי ביירדס - פונקציות.pptx


ילד אש ילדת מים–תבנית פאוור פויינט 

fire-ice new.pptx
fire-ice new.pptx


ריקה להדגמה" פאוור פוינט"תבנית 

drop-million20.pptx
drop-million20.pptx


–כלים קטנים גדולים 

https://digitalpedagogy.co/2014/04/28/ppt%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7
%AA%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7/

–מ "פורטל

http://telemservices.telem-hit.net/

–כלים דיגטלים לשיעור מתוקשב 

https://appleseeds-education.wixsite.com/digitaltools/games-generators

-ארגז הכלים החדש למורה המקוון 

https://urilon.wixsite.com/new-argaz/--c1i24

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new

-המקוון למורה Phetסימולטורים מאתר 

https://digitalpedagogy.co/2014/04/28/ppt%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7/
http://telemservices.telem-hit.net/
https://appleseeds-education.wixsite.com/digitaltools/games-generators
https://urilon.wixsite.com/new-argaz/--c1i24
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new


בדגש  , שילוב משחקים דיגיטליים בהוראה(.2015מאי )ענבל נגבי & אפרת מעטוף -
' אגף א.כלים דיגיטליים להוראה–חינוך מחבר עולמות :בתוך.מחוללי משחקיםעל 

.משרד החינוך,לפיתוח פדגוגי

.בתוך כלים קטנים גדולים. משחוק בהוראה(.2016פברואר )אפרת מעטוף -

(2014, קן רובינסון)בתי ספר יצירתיים -

(.2007, ריי קורצוייל)הסינגוליות מתקרבת -

https://digitalpedagogydotwordpressdotcom.files.wordpress.com/2013/08/fireshot-capture-d7a9d799d79cd795d791-d79ed7a9d797d7a7d799d79d-d793d799d792d799d798d79cd799d799d79d-d791d794d795d7a8d790d794-d791d793d792.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi
https://digitalpedagogy.co/2016/02/27/%D7%9E%D6%B4%D7%A9%D7%82%D7%97%D7%95%D6%BC%D7%A7-gamification-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/

