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 //9//90/90 
 ב"תשע אלול ב"כ 

 

 ליצירת דמויות דיגיטליות VOKI)) ווקיהשימוש ב -  20מס' מסמך  ,ICTארגז כלים 

 

 ?VOKI)) ווקי מה זה

 דמות דיגיטלית שמדברת.  -אוואטר  תוכלו ליצור ובו אתר זהו 

 :ניתן ווקיבעזרת ה

 .טקסט כתובל .1

 . הוקלטאו  שנכתבאת מה  /מדובבתהדמות מדברת להקליט כאשר .2

  .אחרמוכן קובץ שמע לעלות  .3

  .ולהשאיר הודעה ,להתקשר לחו"ל דרך מספר טלפון אשר האתר נותן לכם .4

  חשוב )!(

 .ואין צורך בהתקנה ,)למשתמש הפשוט( אינו מחייב הרשמה ,הכלי חינמי .1

 .ראו דוגמאות בהמשך() גם יחדרכי הוראה והנאה ומתאים לצהוא  .2

 עד דקה.ניתן להקליט  .3

 

 .כאן "הקליקו" – Vokiעל אתר  להסבר בווידאו

 

 ?הווקי שימושי הם מה

 לחבר מסר אינטראקטיבי.שליחה  .1

 ת הגודל הרצוי(.)ניתן לבחור א באתר אינטרנט שיבוץ .2

 )ניתן לבחור את הגודל הרצוי(. שיתוף ברשת חברתית כלשהי .3

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZX05alxaTPo
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 איך זה עובד?

 . vokiלאתר  וכנסיה

 הראשון למעלה( במרובעבגד וכובע. ) ,דמות ובחר .1

 השני( במרובע. )כםעצמ יטוטקסט לדיבור או הקל ודיהקל .2

 עם העץ( בעבמרורקע. ) ובחר .3

 מתחת לדמות( במרובעניתן לערוך צבע וצורה של הפה, עיניים, איפור, עור ושיער. ) .4

 הקטן מימין(  במרובעמה שצבוע בוורוד בתמונה למטה. ) ,ניתן לבחור צבע "נגן" .5

 

 

 .ו.. Publish לחצו .6

 לחבר. שלחו .א

 )ניתן לבחור את הגודל הרצוי(. באתר אינטרנט שבצו .ב

 )ניתן לבחור את הגודל הרצוי(. ברשת חברתית כלשהי שתפו .ג

 לסרטון המוקלט. קשרואו  .ד

 

 כיצד האתר מתאים להוראה?

הם יכולים  אך ,לא כל התלמידים יכולים לכתוב באנגלית - ת ולמוגבלויותנּוונותן מענה לש .1

 הבית. ילהקליט את עצמם ולשלוח תשובה למורה על שיעור

קטע להבנת הנשמע עם מילים שתורגלו בכיתה או עם מורים יכולים להכין לתלמידים  .2

 מילים וביטויים שהם רוצים שהתלמידים ישמעו.

http://www.voki.com/
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משימת סיכום בכל נושא והבעת דעה או להקליט את עצמם. ניתן  תלמידים יכולים לכתוב .3

או לבחור דמות אחת מהסיפור  ,א סיפור ולספר אותו בקיצורולכתוב ברכה לחג, לקר

 וכיוצא באלה.דת ראותה, להמליץ על סרט/מקום, שתספר את הסיפור מנקו

 

 :דוגמאות

 פורטל התוכן החינוכיתה ה' מילכ לשיעור באנגלית הדוגמ. 

 חבר לפייסבוק. של שיתוףלהקלטה של קטע  הדוגמ 

  יום לשלוח לחבר מכתב ברכה אלקטרוני לשנה החדשה או לכבוד  אפשרבאותה מידה

 .ההולדת שלו

 

 

  

 

http://gadol.edu.gov.il/Pages/downloadFile.aspx?Path=%20TuitionMaterials/DocLib1/2012081600745.htm
http://gadol.edu.gov.il/Pages/default.aspx
http://www.voki.com/pickup.php?scid=6524483&height=267&width=200
http://www.voki.com/pickup.php?scid=6537442&height=400&width=300
http://www.voki.com/pickup.php?scid=6537442&height=400&width=300
http://www.voki.com/pickup.php?scid=6537442&height=400&width=300

