מורים ,מורות ואנשי חינוך יקרים ,לקראת חגיגות ה  71של מדינת ישראל ,מחולל המשחקים של
אפליקציית  Ji Tapהתחדש ועודכן אוסף יום הזיכרון ואוסף יום העצמאות ה 71שלנו ,כך שליצור
משחקים דיגיטליים לכבוד חגיגות העצמאות מעולם לא היה קל ומהנה יותר.

מקומות בארץ ומפת ישראל התווספו אל אוסף יום העצמאות ותוכלו כעת ליצור עם התלמידים משחקים
וחידונים דיגיטלים בנושא מפת המדינה בקלות ובמהירות!
בנוסף ,באוסף ציונות ותרבות ישראלית ,תוכלו למצוא דמויות מפתח מתולדות המדינה ועד היום; אילן
רמון ,ח.נ ביאליק ,נעמי שמר ועוד ועוד..

לצד האוספים החדשים באפליקציה של  ,Ji Tapעיצבנו במיוחד בשבילכם ,פעילויות רבות בנושא
ישראל! ואת כולם ניתן למצוא כאן! בין המשחקים החדשים :חדשנות ישראלית ,טריוויה ישראל ,חוקי
המדינה ,מקומות בישראל החללית הישראלית הראשונה ,חידות ישראל ועוד!

משחוק בלמידה והוראה מייצר עניין ,אתגר ,הנאה ,ואפשרות של פיתוח והתקדמות על פי קצב
המתאים ללומד .ניתן ליצור על פי רמות שונות ,גיל ותחומי עניין מגוונים .מחקרים מראים כי משחוק
מעודד למידה פעילה וספונטנית ,פוגש את הלומד בעולם טכנולוגי מוכר ומאפשר להביא את כישוריו
לידי ביטוי .כל אלה מגבירים באופן משמעותי את איכות הלמידה ,את המוטיבציה להמשיך להתקדם
ואת הישגיו של התלמיד.

הלומדים בעידן הנוכחי הינם יצרנים ,מפיקים ומפרסמים של תוצרים העושים שימוש בטכנולוגיות
החדשות Ji Tap .מיועד ללומדים ולמורים המלמדים נושאי ישראל ,ציונות ,עברית או יהדות ,וכולל
מחולל משחקים ייחודי וכלי יצירה המזמן למידה משמעותית ואותנטית.
פלטפורמת המשחקים הלימודיים של  ,Ji Tapכוללת למעלה מ  8900משחקים דיגיטלים והינה
פלטפורמה חינוכית אינטראקטיבית המעצימה מורים ותלמידים ללמוד אחד מהשני על ידי יצירת
משחקים ופעילויות מותאמים אישית בנושא ישראל ,תרבות יהודית ועברית .ילדים יכולים לשחק מאות
משחקים חדשים ופעילויות הנוצרים ומשותפים מדי יום.

ניתן לשחק במשחקים הנוצרים ב  Ji Tapבכל מכשירי הקצה כולל מחשב.
מחולל המשחקים של  Ji Tapמאפשר ללומדים ליצור ולעצב משחקים דיגיטלים בקלות ובכך להנות
מחוויית למידה משמעותית ,מעוררת מוטיבציה ,מעמיקה ומזמנת מיומנויות המאה ה  ;21חשיבה
מקורית ,יצירתית וביטוי אישי ,חשיבה מסדר גבוה ,שיתופיות ותקשורת.
ניתן ליצור משחקים על ידי שימוש באייפד  iOSובאנדרואיד.

להורדת האפליקציה לאייפד ולעיצוב משחק דיגיטלי לחצו כאן:
להורדת האפליקציה לאנדרואיד ולעיצוב משחק דיגיטלי לחצו כאן
כדי לשחק במחשב לחצו כאן

