מאגר רעיונות למשחקים בזום.

משחקים ב ZOOM

שם הכותב

הרעיון

רותי גנצרסקי

 5דקות זוז -לשתף מסך ולהראות את האתר הזה -פעילויות של לקום מהכיסא .מצגת
רעיונות ל 5דקות הראשונות של השיעור  15 ,רעיונות

לי צייטלין

ארץ עיר ,אבל עם חפצים בלבד...
למשל  -יש חצי דקה להביא חפץ שמתחיל באות בי"ת...

לי צייטלין

מצגת עם הרבה רעיונות

מורן

רעיונות שאני לוקחת לשיעורים מתוך הזומזומיה

אנה

אני מעיד.ה על עצמי ש… מצגת עם תמונות של תכונות אופי וכל אחד עונה לפי
התכונה שמתאימה לו )לדוג חברותי(..

אנה

איך נעודד היכרות וגיבוש דרך הווטסאפ? מצגת משחקים בווצאפ

אנה

אתגרים ומשחקים ב :zoom-אתגר התמונה ,אתגר נייר הטואלט ,אתגר החפצים ועוד
מלא

אנה

דלתות מסתובבות -בוחרים דלת מהתמונות ועונים על שאלה בהתאם

אנה

משחקים מרחוק -מצגת עם פעילויות :נחש מי אני ,אמת או שקר ,לא נפסיק לשיר
ועוד

אורי

אימון לכל הגוף ב 7-דקות

מור יהל

הזדהות :כולם במצלמות סגורות והמורה מקריאה היגדים .רק מי שמזדהה עם ההיגד
פותח מצלמה) .דוג' :כל מי שהלך אתמול לישון אחרי חצות /כל מי שמתגעגע לילד
או לילדה מסויימים בכיתה שלנו  /כל מי שהיה רוצה שהמחנכת תתקשר אליו לשיחה
 /כל מי שבזמן שיעור מצ'וטט ב"דיסקורט"  /וכן הלאה(

מור יהל

חבילה עוברת :מכינים הרבה פתקים ומועכים לתוך קערה .מערבבים את הפתקים מול
התלמידים ומבקשים מאחד להכריז "עצור" .שולפים פתק ומתחילים בסבב :תן את
התור הבא לתלמיד שהיית רוצה לפגוש עכשיו ,תן את התור הבא לתלמיד שתמיד
נכנס ראשון לזום ,תן את התור הבא לתלמיד שהחדר שלו נראה מגניב ,וכן הלאה...

רוני גרינברג

מישהו אחד יוצא מהזום ואז את אומרת מילה ,ואז כל אחד כותב על דף מילה
שקשורה למילה שלך באסוציאציה ,ואז כולם מרימים את המילים שהם כתבו ,וכל מי
שכתבו את אותן מילים ,המילים שלהם נפסלות ,ואז מי שיצא חוזר ,ובעזרת המילים
שנשארו ולא נפסלו ,הוא צריך לנחש את המילה שלך.

רוני גרינברג

רשמתי לעצמי סרטים ממש ידועים שכל התלמידים יכירו :הארי פוטר ,מלך האריות,
משחקי הרעב ,הרץ במבוך וכו׳.
חילקתי את הכיתה לשתי קבוצות לפי שמות משפחה .פתחתי את ה white board

בזום ואיפשרתי לכל התלמידים לקשקש על המסך .בכל פעם בחרתי נציג מקבוצה
אחרת ושלחתי לו בווטסאפ שם שם סרט והוא צייר על המסך את הסרט והאחרים
ניחשו .מי שניחש הוא הבא שמצייר מקבוצתו.
רוני גרינברג

כתבו את השם שלכם עם חפצים שיש לכם בחדר

דניאל

מעביר כאן פעילות שעשיתי בשיעור חינוך,
מתאים גם בוריאציה אחרת לשיעורי מקצועיים אם משנים את המשימות.
שיעור גיבוש ,עבודה בקבוצות וכיף.
מחלקים את הכיתה רנדומלית לקבוצות של  5-6תלמידים למשך  20-25דקות
לחדרים )תוודאו שהם נשלחים אוטומטים ,תגדירו את החדר ל 20-25-דקות(
מוודאים לפני כן שהגדרתם נכון את אפשרות שיתוף המסך -שכולם יוכלו לשתף ולא
רק ה.HOST-
מסבירים שאחד מחברי הקבוצה צריך לשתף מסך ולהראות את השקופית ששולחים
להם ואז שולחים להם את השקופית הבאה )אפשר בוואטסאפ ,אפשר בשליחת הודעה
לחדרים(.
בסיום מחזירים אותם לכיתה המלאה ,אפשר לעשות סיכום ,לשאול מה עבד להם ,איך
היה ,לדבר על חלוקת עבודה עבודת צוות וכו'.
הנה הקישור לשקופית:
https://docs.google.com/presentation/d/12zNO90P6zh0EVHFsh5sWK
MUjNKnu77iLkj_d67qBzzo/edit?usp=sharing

אנה

משחק שאלות באינסטגרם-
https://instagram.com/85questionshebrew?igshid=1vaaivoses640

שירן לייבו

שימוש בכלי הזה ליצירת פלטפורמה אחת לסוגים שונים של פעילויות

שירן לייבו

משחק בדמות קהות עם שינויים שמותאמים לעידן קורונה .התלמידים מקבלים את
השאלות ישירות לפלאפון ולא צריכים כל העת לבהות במסך.

שירן לייבו

לבחור תמונה עם צורות שונות לציור ,לשלוח לתלמיד אחד ולבקש מימנו להסביר מה
יש בתמונה לתלמיד אחר בלי לשתף מסך .רק התלמיד המצייר משתף את המסך
לכיתה .כך לעבור סבב של מספר תלמידים .בסוף להראות את הציור האמיתי כולל מה
שנוצר .לפתוח סבב דיון :את אותה הוראה כל אחד מבין אחרת וכדומה.

עידן סבן

קוויזלט לייב תחרות במצב קבוצות/במצב יחיד.

עידן סבן

לאס וגאס בכיתה -מספר כלים להגריל שמות ,משימות ,מספרים ועוד

עידן סבן

 flippityהוא אתר שדרכו ניתן לשדרג את גוגלפורמז -ספרדשיט לתוך משחקים

