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- ו     ו-ג לכיו-ג תוו-ג ת המחשו-ג תותיכל ב מדעי שיעוו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר
  ,  : ו-ג תותיכל בעט  שו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רטוט לולאוו-ג ת השיעוו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר נושא

  : וייס  או-ג תותיכל בשחמה יעדמ ריאל המוו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רה שסייו לאירא :הרומה ם



? היוסייו לאירא :הרומה ם   נלמד מה

"לולאה"

"עט"

•.' סקו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רא.'ץ     סו-ג תותיכל ביו-ג תותיכל בו-ג ת עסייו לאירא :הרומה ם ו-ג תותיכל בהיכו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רוו-ג ת נעמיק
ההו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רחו-ג תותיכל בה   • על נלמד
ו-ג תותיכל במושו-ג  • נשו-ג תמש
• . שוניסייו לאירא :הרומה ם    מצולעיסייו לאירא :הרומה ם ו-ג תותיכל ביחד ניצוו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר
יומי    .• או-ג תו-גו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר ו-ג תקו-ג תותיכל בלו וכמוו-ג תותיכל ב. ימוי רגתא ולבקת ן



 ,   , ועט    לולאו ,טעו ת פקודו ,טעו ת של בלוקי ,טעו תואלול ,תודוקפ לש ם בעזר ,טעו ת
    ,!! לדע ,טעו ת    לכ ,טעו תואלול ,תודוקפ לש ם בא נפלאי ,טעו תואלול ,תודוקפ לש ם דברי ,טעו תואלול ,תודוקפ לש ם להכי תעדל םכל אב ,!!םיאלפנ םירבד ן נוכל

אי?ך?



 ? לשיעוו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר   להו-ג תותיכל ביא מה




מו-ג תחיליסייו לאירא :הרומה ם   מאיפה
ו-ג תותיכל בו-גוו-גל–   1שלו-ג תותיכל ב  חיפוש

המשחקיסייו לאירא :הרומה ם  מו-גו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רש



לאו-ג תו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר -   2שלו-ג תותיכל ב  כניסה



לסו-ג תותיכל ביו-ג תותיכל בו-ג ת -   –   3שלו-ג תותיכל ב  כניסה לאו-ג תו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר הו-ג תחו-ג תותיכל בו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רוו-ג ת
הלמידה



החינוך –     4שלו-ג תותיכל ב  משו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רד של למשו-ג תמש כניסה



: 5שלו-ג תותיכל ב  ו-ג תותיכל בשסייו לאירא :הרומה ם –     חדש פו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רויקט שו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רטוט,  יציו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רו-ג ת לולאוו-ג ת
ו-ג תותיכל בעט



  , ו-ג תצטו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רכו      שלכסייו לאירא :הרומה ם ו-ג תותיכל בפו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רויקטיסייו לאירא :הרומה ם ו-ג תותיכל בה להשו-ג תמש שו-ג תוכלו כדי
ההו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רחו-ג תותיכל בוו-ג ת        כפו-ג תוו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר על לחיצה ידי על אוו-ג תה .להוסיתובחרהה רותפכ לע הציחל ידי לע התוא ף

עט   " שנקו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ראו-ג ת ו-ג תותיכל בהו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רחו-ג תותיכל בה  ."ו-ג תותיכל בחו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רו

הו-ג תותיכל בלוקיסייו לאירא :הרומה ם        למחס. ימוי רגתא ולבקת ן עט של הו-ג תותיכל בלוקיסייו לאירא :הרומה ם לכסייו לאירא :הרומה ם יו-ג תווספו .עכשיו

שימו
הכו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רנו           –  לא שעוד ו-ג תותיכל בהו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רחו-ג תותיכל בה שימוש נעשה הזה ו-ג תותיכל בו-ג תסו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ריט



שלנו       ו-ג תותיכל בו-ג תוכנה ו-ג תותיכל בעט לצייו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר האפשו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רויוו-ג ת על  – נעו-ג תותיכל בוו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר
  ,    , ואפילו     העוו-ג תותיכל בי או-ג ת לשנוו-ג ת שו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רוציסייו לאירא :הרומה ם צו-ג תותיכל בע לאיזה להחליתובחרהה רותפכ לע הציחל ידי לע התוא ף אפשו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר

        . או    דיו טיפו-ג ת לו-ג תותיכל בזו-ג תותיכל בז ו-ג תותיכל בלי זה וכל אחו-ג ת ו-ג תותיכל בפקודה הכול למחוק
נייו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר  !פיסו-ג ת



! לדו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רך   נצא ו-ג תותיכל בואו




  ) יכול      )   ו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ריו-ג תותיכל בוע של ציוו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר יחסיו-ג ת פשוטה מטו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רה ו-ג תותיכל בעל שו-ג תסו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ריט ו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ראינו
 , " "(        . זוז   עצמו על חוזו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר ו-גסייו לאירא :הרומה ם שהוא לו-ג תותיכל ב שמנו או-ג תותיכל בשחמה יעדמ רוך די להיוו-ג ת

)..." " ," " ," הסו-ג תוו-ג תותיכל בו-ג תותיכל ב" זוז הסו-ג תוו-ג תותיכל בו-ג תותיכל ב

של          הצלעוו-ג ת למספו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר דומה החזו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רוו-ג ת שמספו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר לו-ג תותיכל ב שמו-ג תסייו לאירא :הרומה ם אולי
 ?   ?      , ו-ג תותיכל במשושה?   או ו-ג תותיכל במחומש יופיעו כאלו חזו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רוו-ג ת כמה כ. ימוי רגתא ולבקת ן אסייו לאירא :הרומה ם הו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ריו-ג תותיכל בוע

וו-ג תותיכל במעושו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר? 

 )? זוכו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ריסייו לאירא :הרומה ם     ) אלו-גוו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ריו-ג תסייו לאירא :הרומה ם לכו-ג תוו-ג תותיכל ב אפשו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר איך אז
 ?     , יוו-ג תו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר     קצו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רה ו-ג תותיכל בדו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רך זהוו-ג ת פעולוו-ג ת ושוו-ג תותיכל ב שוו-ג תותיכל ב שמו-ג תותיכל בצע



 !   ! לולאה  ו-ג תותיכל באמצעוו-ג ת נכו. ימוי רגתא ולבקת ן ניחשו-ג תסייו לאירא :הרומה ם
הידד! 

  , חמש           ) ארבע פעמי ,טעו תואלול ,תודוקפ לש ם כמה פעולו ,טעו ת רצ שמח ,עברא) םימעפ המכ תולועפ ף על לחזור ב ,טעו תכנו ,טעו ת שיטה בעצ ,טעו תואלול ,תודוקפ לש ם היא לולאה
) מיליו תעדל םכל אב ,!!םיאלפנ םירבד ן   אפילו  .או

לו-ג תותיכל בנוו-ג ת         כדי המו-ג תאיסייו לאירא :הרומה ם הו-ג תותיכל בלוק או-ג ת לו-ג תותיכל בחוו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר לו-ג תותיכל בד נסו
ו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ריו-ג תותיכל בוע     –  שמצייו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר הו-ג תסו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ריט או-ג ת מחדש
):    , וקולעו-ג ת   קצו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רה ו-ג תותיכל בדו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רך הפעסייו לאירא :הרומה ם או-ג תותיכל בל



ו-ג תותיכל בלולאה   שימוש




 ?  , נכו. ימוי רגתא ולבקת ן      יוו-ג תו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר הו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רו-ג תותיכל בה וקו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ריא נחמד כו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רו-גע הו-ג תסו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ריט

הקוד     שו-ג תותיכל בו-ג תסו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ריט לו-ג תותיכל ב שימו
שנקו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רא     הו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ראשו. ימוי רגתא ולבקת ן החלק  או-ג תחולמשולו-ג תותיכל ב



לו-ג תו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רו-גל  ממשיכיסייו לאירא :הרומה ם



? היוסייו לאירא :הרומה ם    למדנו מה אז

"לולאה"

"עט"

•.' סקו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רא.'ץ     סו-ג תותיכל ביו-ג תותיכל בו-ג ת עסייו לאירא :הרומה ם ו-ג תותיכל בהיכו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רוו-ג ת העמקנו
ההו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רחו-ג תותיכל בה   • על למדנו
ו-ג תותיכל ב  • השו-ג תמשנו
ו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ריו-ג תותיכל בועיסייו לאירא :הרומה ם   . • יחד יצו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רנו
היומי   .• לאו-ג תו-גו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר ועכשיו



היומי  ולאו-ג תו-גו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר

שלמה    ריבועיהמלש ם מניפלארשי ת  צרו

הוא :     שלהמלש ם עיגול מעלולארשי ת 360רמ אוה םלש לוגיע : ז    




ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

שצפיו-ג תסייו לאירא :הרומה ם   ו-ג תודה
ו-ג תותיכל בשידוו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר

מטח      ע״י החינוך משו-ג תותיכל בשחמה יעדמ רד עו-ג תותיכל בוו-ג תותיכל בשחמה יעדמ ר הופק
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