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משרד החינוך

הופק עבור משרד החינוך על ידי מטח
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מענה לשונות ולמגוון  

והעלאת מוטיבציה על 

ידי סרטוני אנימציה
בהנחית הילי זוורו

פדגוגיה-טכנו, מומחית



מטרות המפגש

בסוף המפגש נכיר כלי חדש שאפשר  

להשתמש בו כדי להעלות מוטיבציה  

.  ומעורבות לומדים בלמידה

:הכלי הוא כלי לטלפונים ניידים ונקרא



שלום



הילי זוורו-נעים מאוד

מעבירה , מורה לאנגלית בבית ספר יסודי

השתלמויות  בית ספריות לצוותי בית  

.  ספר ומכשירה מורים במכללות לחינוך

יוטיובוערוץ " זינוק לחינוך"מנהלת בלוג 

,  יזמות בחינוך, שעוסק בחדשנות

.טכנולוגיה ויצירתיות



...היום נגלה

מה תורם להעלאת מוטיבציה בקרב                                            
תלמידים כולל תלמידים משולבים

איך נוכל להעלות מוטיבציה בעזרת                                     2
TOONTASTICאפליקציית 
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אתגרים בלמידה
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oחוסר מוטיבציה ומעורבות בלמידה

oקשיים בכתיבה או קריאה

o חלק מהמהות  )קשיים בהתארגנות

(.של הפרעות קשב

https://unsplash.com/@christnerfurt
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oחוסר מכוונות ללמידה

oקצב הכיתה לא מתאים

אתגרים בלמידה



אתגרי התקופה האחרונה

oגירויים אחרים מהבית

חוסר מכוונות ללמידה-בעיות בבית עצמו

oקשיים גדולים יותר בהתארגנות

oאין תחושה של קהילה                                          -בדידות

.ואין תחושת שייכות
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?*מה מעורר מוטיבציה פנימית

oתחושת שייכות

oתחושת מסוגלות

oבחירה במסלול הלמידה-אוטונומיה

תיאורית ההכוונה העצמית  Deci & Ryan (1985, 2000)*



מעלים מוטיבציה

שימוש באפליקציית אנימציה

שבה התלמידים הופכים  

!לבימאים בסרט שלהם



TOONTASTICלמה 
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מעורר מוטיבציה פנימית

:                                 התלמידה במאית בסיפור שהיא יוצרת

את הדמויות ומעצבת       , היא בוחרת את הרקע

בוחרת את מוזיקת הרקע וכמובן בוחרת את . אותן

.  אוטונומיה ובחירה-הדיאלוג

.תחושת מסוגלות-פרי יצירה של התלמיד 

.תחושת השייכותהגברת –שיתוף עמיתים 



השתתפות מרצון, עניין, מעורבות



TOONTASTICלמה 



TOONTASTICלמה 

מענה לשונות    

oיצירת פעילות בעל פה: קושי בכתיבה או בקריאה  .

o דקות10שניות ואפשר עד 30אורך הסרטון : קצב מותאם  .

o ונסיונות" טייקים"אפשר לעשות הרבה , כל אחד בקצב שלו:קצב כיתה.

oהתלמידים מתכננים את הסרט שלהם: קשיים בהתארגנות .

oהתלמידים מרגישים                     :הרבה בחירה: חוסר מכוונות ללמידה

. שזה פרויקט שלהם ולכן יש יותר רצון להשלים אותו



דף תכנון סרטון

שם הסרטון :______________

המקום :_________________

הדמויות :________________

(:הדיאלוג)התסריט 

דמות א' :_______________

דמות ב' :_______________

דמות א':_______________

דמות ב':_______________
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:פעילות יצירת סרטון באנגלית

 Present Simple:המטרה

:הדמויות

.סוכני ריגול משוחחים

:הפעילות

תלמידים כותבים ואז מביימים

שיחה על הדברים שסוכני  סרטון

הריגול עושים במרכז  /הבילוש

.הבקרה שלהם

y
o
u
tu

b
e
: 

jo
s
e

p
4
t



:פעילות יצירת סרטון בחשבון

.בעיות מילוליות: המטרה

מורה ותלמיד: הדמויות

:הפעילות

המורה מציגה בעיות מילוליות  

והתלמיד מסביר איך  , לתלמיד

.הוא מגיע לתשובה



:פעילות יצירת סרטון במדעים

:המטרה

העלאת מודעות אקולוגית  

.ושמירה על כדור הארץ

:הפעילות

שיחה בין אסטרונאוטים

על שריפות שרואים מהחלל 

.בכדור הארץ



:פעילות יצירת סרטון בהיסטוריה

.מגלי ארצות: הנושא

.מסעותיו של קפטן קוק

פעילות בעקבות הסכת  

":  לילדיםהסטוריה"

כתבו והסריטו דיאלוג בין קפטן 

ברגע טופיהקוק והנווט המקומי 

.  שגילו את יבשת אוסטרליה

https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2030


...ולסיכום

:מסייעת לנו בTOONTASTICאפליקציית 

: והכלה גדולה יותר במודל אוניברסלי, התאמה, מענה לשונות

מכינים סרטון , בזמן שלהם, תלמידים עובדים בקצב שלהם

. תוך עבודה על התארגנות ותכנון, בהתאם ליכולות שלהם

:העלאת מוטיבציה על ידי

,עצמאות של התלמיד ביצירה שלו, אוטונומיה ובחירה

!סרטון מקצועי שהכנתי לגמרי לבד: תחושת מסוגלות

:חיבור לחברים: תחושת שייכות

.  שיתוף עמיתים וקהילה



לקריאה על עוד כלים תומכי הכלה

:וכדי לשמור איתי על קשר



?  שאלות

!תודה על ההקשבה


