
 שימוש בטאבלט בגן ובכיתה
 שילובו בסדר היום ובקשר עם המשפחה

גננת מרכז  , עיראקי סמאר, גננת מרכז דה לו, שירי קלר, מורות בבית הספר -דיאמונדהדס , שמרלינגחני 

 .מרפאה בעיסוק מרכז דה לו, קרן מלמד, קלינאית תקשורת מרכז דה לו, גרינרקרן , סינדיאן



 הטאבלט בחיי היום יום  
 כיתה/בגן

שיתוף 

 המשפחה
 שיעור/מפגש זמן פנאי

 זמן למידה
פעילויות 

 חוץ



 הטאבלט ככלי עזר  
 מורה/ לגננת

 יתרונות חסרונות

 זמין בעיות טכניות

 ידידותי למשתמש "ממכר"

 נגישות מידע מיקוד יתר

 נגישות שמיעתית ליצור התנהגות מאתגרת יכול

 תכנים משמשים במגוון סיטואציות

 כלי ללמידה

 נורמטיבי

 מעודד ספונטניות

 מגייס את הצוות

 מזמין עבודה רב מקצועית

 !כלי שלא היה קודם לכן



 כלי לעידוד השתתפות
 לילדים לקויי ראיה  

  -נותן מענה למפגש עבור ילדים עם לקות ראיה•

 !כלי שלא היה לי קודם

 כולםממקד את •

 הנגשת תוכן ויזואלי וקולי•

 

 !מעורר תגובות שלא נראו קודם בגן



 חוץשימוש בפעילויות 

 !!!  אין כמו תמונות•

 נפתח עולם חדש של אפשרויות פעילות•

 חוויות דרך תמונות משמעותיות לילדעיבוד •

 בתוכהלמפגש למסגרת חיבור בין פעילות מחוץ •

 

 

 



 טיול לפרדס

ליצירת אלבום   Tiny Tapשימוש באפליקצית •

 .אינטראקטיבי של חווית היציאה לטיול

 .בחירת סוג האלבום מתוך האפליקציה•

 .הכנסה מיידית של התמונות•

 .שיתוף עם גננות אחרות ועם המשפחות בבית•



 קבוצת צילום

 בכל שבוע ילד אחר   -"צלם השבוע"•

 בחירת הנושא לאלבום•

 צילום הילדים•

 השתתפות בעריכת הסרט•

 שיתוף החברים בגן•

 שיתוף המשפחות בבית•



 קשר עם המשפחה

 מעורבות המשפחה כולה•

 תקשורת מול ההורים•

פתח  , העצמה של הילד המשתף: שיתוף חוויות •

 להצצה על חווית הילד בבית

 

 

 

 



 שילוב

משמש ילדים לצורך תקשורת והשתתפות גם  •

 .בשילוב בגנים רגילים

 כולםכלי פופולארי שמושך את •

 



 שימוש בטאבלט  
 הלימודיבתחום 

 עבודה בשיעורים על מספר ערוצים•

 העלאת המוטיבציה של התלמידים •

 תרגול והקניית החומר בדרך חווייתית•

 STORY, טייניטאפ,PDF -הנגשת החומר•
CREATOR ,רמקול 

 

 

 ערוץ שפתי ערוץ שמיעתי ערוץ חזותי



 אפשרויות לשימוש  
 בטאבלט בשיעור

 

 טאבלט כלוח אחד•

 שימוש מקביל במספר טאבלטים•

 

 שימוש פרונטאלי לעומת שימוש אינטראקטיבי•

 רמקול -הגברה •

 



 שימוש בטאבלט  
 עזר ללמידהככלי 

 אפליקציות סגורות אפליקציות פתוחות

 אין אפשרות לשינויים שליטה ואפשרות לשינויים



 אקטואליה•

 

 אפליקציות לבנית דפי עבודה
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 כישורי חיים לימוד חשבון

Tiny Tap 


