
ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

- ו    ו-ג המחשו-ג ב מדעו-ג בשחמה י שו-ג בשחמה יעוו-ג בשחמה יעדמ ר
   : וו-ג בדו-ג בשחמה יחות  חו-ג בשחמה יות השו-ג בשחמה יעוו-ג בשחמה יעדמ ר נושתוחידבו תויח  :רועישה א

   : פו-ג בשחמה יעדמ רו-ג בשחמה ידמן  הו-ג בשחמה ילה המוו-ג בשחמה יעדמ רה עןמדירפ הליה  :הרומה ם



היום   נלמםויה ד ?מה

ו-ג בדו-ג בשחמה יחה • תוחידבו תויח  :רועישה אספו-ג בשחמה יעדמ ר
•' סקו-ג בשחמה יעדמ רתוחידבו תויח  :רועישה א'ץ     ו-ג בסו-ג בו-ג בשחמה יו-ג בת נו-ג בשחמה יזכו-ג בשחמה יעדמ ר תוחידבו תויח  :רועישה או נכו-ג בשחמה יו-ג בשחמה יעדמ ר
שו-ג בשחמה ינועו        • חו-ג בשחמה יות של דמוו-ג בשחמה יות עןמדירפ הליה  :הרומה ם תסו-ג בשחמה יעדמ רו-ג בשחמה י ועוניש תויח לש תויומד םע ט לתכנן נלמד

! ו-ג במה    על ו-ג בדו-ג בשחמה יחות וו-ג בשחמה יספו-ג בשחמה יעדמ רו
כפו-ג בשחמה יו-ג בשחמה יןמדירפ הליה  :הרומה ם     • ומחו-ג בשחמה יתוחידבו תויח  :רועישה אות צחוק צלו-ג בשחמה ילו-ג בשחמה י נוסו-ג בשחמה י םייפכ תואיחמו קוחצ ילילצ ף
נהנה )!..(•
 



 ? לשו-ג בשחמה יעוו-ג בשחמה יעדמ ר   להו-ג בו-ג בשחמה יתוחידבו תויח  :רועישה א מה




בםויה דיחה  שמעו

במקרר      יושבוררקמב ת עגבניוררקמב ת שררקמב תי
   : איזה   וואי לשנייה אומרררקמב ת אחררקמב ת

כאן  !קור
עגבנייה:       קטע איזה השנייה

...מםויה דברררקמב ת

לצחוק    אמורים אררקמב תם (((-: עכשיו



..? לצחוק    אוהב לא מי

מגניב        משחק ליצור אי בינגמ קחשמ רוציל ך נלמםויה ד בואו אז
  , יספרו     שיזוזו םויה דמויוררקמב ת של ררקמב תכנוררקמב ת שישלב

. קולוררקמב ת    ישמיעו ואפילו בםויה דיחוררקמב ת

 ! לבריאוררקמב ת   מועיל הצחוק
 



לתכנת     שנלמד המשחק נו-ג בשחמה יעדמ רתוחידבו תויח  :רועישה אה תוחידבו תויח  :רועישה או-ג בשחמה יתנכתל דמלנש קחשמה הארנ ך




  ,? ו-ג בותוחידבו תויח  :רועישה או    כזה סו-ג בשחמה יעדמ ר ועוניש תויח לש תויומד םע טון לתכנת ו-ג בשחמה יעדמ רוצו-ג בשחמה יןמדירפ הליה  :הרומה ם
  : זה  קודןמדירפ הליה  :הרומה ם הבלוקים נו-ג בשחמה יזכו-ג בשחמה יעדמ ר .מחסן

שנו-ג בשחמה יתן       פקודה של סוו-ג הותוחידבו תויח  :רועישה א ו-ג בלוק
העוו-ג בשחמה יעדמ רתנכתל דמלנש קחשמה הארנ ך       תותנכתל דמלנש קחשמה הארנ ך תוחידבו תויח  :רועישה אל העכו-ג בו-ג בשחמה יעדמ ר עןמדירפ הליה  :הרומה ם לו-גו-ג בשחמה יעדמ רוו-ג בשחמה יעדמ ר

. משמתוחידבו תויח  :רועישה אל  שנמצתוחידבו תויח  :רועישה א



. הבמה  זו
ו-ג בשחמה יופעל      ו-ג בתסו-ג בשחמה יעדמ רו-ג בשחמה י ועוניש תויח לש תויומד םע ט שנכתוו-ג ב מה כל

כתוחידבו תויח  :רועישה אן.



ה   ו-ג בשחמה יעדמ רשו-ג בשחמה ימת םויה דמויוררקמב תזו .
 ' סקו-ג בשחמה יעדמ רתוחידבו תויח  :רועישה א'ץ    שהחתול לו-ג בשחמה יעדמ רתוחידבו תויח  :רועישה אות נו-ג בשחמה יתן

לדמות     דוו-גמה הותוחידבו תויח  :רועישה א שלנו  .החמוד



הקוםויה ד זה  עור בינגמ קחשמ רוציל ך .
תוחידבו תויח  :רועישה את       תוחידבו תויח  :רועישה או התוכנה תוחידבו תויח  :רועישה את נכתוו-ג ב כתוחידבו תויח  :רועישה אן

    . כמו  עוו-ג בד זה שלנו התוחידבו תויח  :רועישה אלו-גוו-ג בשחמה יעדמ רו-ג בשחמה יתןמדירפ הליה  :הרומה ם
תוחידבו תויח  :רועישה את,     מחו-ג בו-ג בשחמה יעדמ רו-ג בשחמה יןמדירפ הליה  :הרומה ם פשו ועוניש תויח לש תויומד םע ט פתוחידבו תויח  :רועישה אזל

.החלקו-ג בשחמה יןמדירפ הליה  :הרומה ם



    , השלו-ג בו-ג בשחמה יןמדירפ הליה  :הרומה ם  תוחידבו תויח  :רועישה את ו-ג בשחמה יחד נו-ג בצע נתחו-ג בשחמה יל ו-ג בותוחידבו תויח  :רועישה או
ו-ג בו-גוו-גל–   1שלו-ג ב  חו-ג בשחמה יפוש

המשחקו-ג בשחמה יןמדירפ הליה  :הרומה ם  מו-גו-ג בשחמה יעדמ רש



לתוחידבו תויח  :רועישה אתו-ג בשחמה יעדמ ר -  2שלו-ג ב  כנו-ג בשחמה יסה



לסו-ג בו-ג בשחמה יו-ג בת -   –   3שלו-ג ב  כנו-ג בשחמה יסה לתוחידבו תויח  :רועישה אתו-ג בשחמה יעדמ ר התחו-ג בו-ג בשחמה יעדמ רות
הלמו-ג בשחמה ידה



החו-ג בשחמה ינותנכתל דמלנש קחשמה הארנ ך –     4שלו-ג ב  משו-ג בשחמה יעדמ רד של למשתמש כנו-ג בשחמה יסה



חדש –   5שלו-ג ב  פו-ג בשחמה יעדמ רוו-ג בשחמה יק ועוניש תויח לש תויומד םע ט ו-ג בשחמה יצו-ג בשחמה יו-ג בשחמה יעדמ רת



   –  " לנו" נחו'ץ מה למשחק מצו-ג בשחמה יעדמ רכו-ג בשחמה יןמדירפ הליה  :הרומה ם ה

תחו-ג בשחמה ילה     נו-ג בחו-ג בשחמה יעדמ ר זה ,למשחק םויה דמויוררקמב ת   ושררקמב תי רקע
ו-ג בו-ג בלוקו-ג בשחמה יןמדירפ הליה  :הרומה ם     נשתמש מכן לתוחידבו תויח  :רועישה אחו-ג בשחמה יעדמ ר

ררקמב תנועה
מראה
צלילים
אירועים
ובקרה



    . החתול    תוחידבו תויח  :רועישה את נמקןמדירפ הליה  :הרומה ם הקוד תוחידבו תויח  :רועישה את לעו-ג בשחמה יעדמ רותנכתל דמלנש קחשמה הארנ ך נתחו-ג בשחמה יל




תוחידבו תויח  :רועישה אתןמדירפ הליה  :הרומה ם  עכשו-ג בשחמה יו

לדמות       התחלה נקודת וקו-ג בעו ו-ג בשחמה יעדמ רקע ו-ג בחו-ג בשחמה יעדמ רו
) ( ..    " תנועה  תוחידבו תויח  :רועישה אל קפו'ץ ו-ג בלוק ו-ג בשחמה י ע

מצלו-ג בשחמה ילו-ג בשחמה יןמדירפ הליה  :הרומה ם      ו-ג בלוק הוסו-ג בשחמה יפו

שלו-ג ב*   עוו-ג בד   ו-ג בכל שכתו-ג בנו שהקוד נו-ג בדוק




" לזוז   " לדמות ו-גוו-ג בשחמה יעדמ רמו-ג בשחמה יןמדירפ הליה  :הרומה ם תוחידבו תויח  :רועישה או-ג בשחמה יתנכתל דמלנש קחשמה הארנ ך




תוחידבו תויח  :רועישה אתןמדירפ הליה  :הרומה ם  עכשו-ג בשחמה יו
   " " ו-ג בדמות    לו-ג בחוו-ג בשחמה יעדמ ר ו-ג בשחמה יש תזוזה ל לו-גו-ג בשחמה יעדמ רוןמדירפ הליה  :הרומה ם מנת על

. תוחידבו תויח  :רועישה אחת    מתלו-ג בושת ו-ג בשחמה יותו-ג בשחמה יעדמ ר ו-ג בעלת
התלו-ג בושות     להחלפת הוו-ג בשחמה יעדמ רתוחידבו תויח  :רועישה אה נו-ג בשחמה יתן
פעמו-ג בשחמה יןמדירפ הליה  :הרומה ם"   :   _   חזוו-ג בשחמה יעדמ ר ו-ג בקו-ג בשחמה יעדמ רה לולתוחידבו תויח  :רועישה את ו-ג בשחמה י ע

 _  :   " צעדו-ג בשחמה יןמדירפ הליה  :הרומה ם   זוז תנועה ו-ג בלוק ו-ג בשחמה י ע הלו-ג בשחמה יכה נוסו-ג בשחמה י םייפכ תואיחמו קוחצ ילילצ ף
. הו-ג במה      למו-ג בשחמה יעדמ רכז תו-גו-ג בשחמה יע שהדמות מנת על

עוו-ג בד   שזה נו-ג בדוק




המופע  ועכשו-ג בשחמה יו




תוחידבו תויח  :רועישה אתןמדירפ הליה  :הרומה ם  ועכשו-ג בשחמה יו

 , שלכןמדירפ הליה  :הרומה ם     המופע תוחידבו תויח  :רועישה את שתו-ג בנו לתוחידבו תויח  :רועישה אחו-ג בשחמה יעדמ ר
  ) וקולות    ) מו-ג בשחמה יעדמ רתוחידבו תויח  :רועישה אה ו-ג בדו-ג בשחמה יחות עוד להוסו-ג בשחמה י םייפכ תואיחמו קוחצ ילילצ ף תוכלו

,) צלו-ג בשחמה ילו-ג בשחמה יןמדירפ הליה  :הרומה ם)
.) מו-ג בשחמה יעדמ רתוחידבו תויח  :רועישה אה      ) לקהל תודה תוחידבו תויח  :רועישה אמו-ג בשחמה יו-ג בשחמה יעדמ רת ו-גןמדירפ הליה  :הרומה ם להוסו-ג בשחמה י םייפכ תואיחמו קוחצ ילילצ ף ותוחידבו תויח  :רועישה אפשו-ג בשחמה יעדמ ר




  "  ", הדמוו-ג בשחמה יות   ו-ג בו-ג בשחמה ין סו-ג בשחמה ימן כתקשוו-ג בשחמה יעדמ רת משמש מסו-ג בשחמה יעדמ ר




  , שעוו-ג בד    וו-ג בדקו התסו-ג בשחמה יעדמ רו-ג בשחמה י ועוניש תויח לש תויומד םע ט תוחידבו תויח  :רועישה את סו-ג בשחמה יו-ג בשחמה ימו כעת
החתול   דמות

(1דמות) 
הפו-ג בשחמה יל   דמות

(2דמות) 




! הו-ג בשחמה יעדמ רו-ג בה...   הו-ג בשחמה יוןמדירפ הליה  :הרומה ם הספקנו לסו-ג בשחמה יכוןמדירפ הליה  :הרומה ם
 

   ,    , ו-ג בדו-ג בשחמה יחות   לספו-ג בשחמה יעדמ ר לזוז לדמוו-ג בשחמה יות ו-גו-ג בשחמה יעדמ רמנו תסו-ג בשחמה יעדמ רו-ג בשחמה י ועוניש תויח לש תויומד םע ט לכתוו-ג ב למדנו
. קהל   קולות והוספנו

 ,  ,  , צלו-ג בשחמה ילו-ג בשחמה יןמדירפ הליה  :הרומה ם    מו-ג בשחמה יעדמ רתוחידבו תויח  :רועישה אה תוחידבו תויח  :רועישה או-ג בשחמה יו-ג בשחמה יעדמ רועו-ג בשחמה יןמדירפ הליה  :הרומה ם מתותנכתל דמלנש קחשמה הארנ ך ו-ג בו-ג בלוקו-ג בשחמה יןמדירפ הליה  :הרומה ם השתמשנו
. וו-ג בקו-ג בשחמה יעדמ רה  תנועה

  
    ! לצחוק  תפסו-ג בשחמה יקו ותוחידבו תויח  :רועישה אל הכו-ג בוד כל

 



ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

שצפו-ג בשחמה יתןמדירפ הליה  :הרומה ם   תודה
ו-ג בשו-ג בשחמה ידוו-ג בשחמה יעדמ ר

מ ועוניש תויח לש תויומד םע טח      ע״ו-ג בשחמה י החו-ג בשחמה ינותנכתל דמלנש קחשמה הארנ ך משו-ג בשחמה יעדמ רד עו-ג בוו-ג בשחמה יעדמ ר הופק

shutterstock/com איורים: 
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