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 רשימת אפליקציות באייפד על פי נושאים

 שמות האפליקציות קטגוריה

 

 bitsboard ● אפליקציות להזנת תכנים

● tiny tap 

 

 פאזלים

 

● Ocean animals puzzle 

 Bird jigsaw easy and hard 

● A  farm animal jigsaw puzzle  

● Animal puzzle drag & drop 

● Jigsaw puzzle – magic world 

 

 כלי נגינה

 

● Easy xlophone 

● Musical instrument – HD 

● Isays (simon says)  

● Music sparkles 

● Musicburst  

 

 התאמות

 

● Match it up 1 ,2 ,3 

● Same same – match identical items 

● My memory matches 

● My mosaic 1 

● Peg mosaic 
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 תחושה 

 תגובה-פעולה

 

● Heat pad 

● Fire doodle 

● Sensory magma 

● Heat sense 

● Sensory room 

● Draw with stars 

● Sound touch lite 

● Video touch – animals 

●  Izen – light and music app 

 

 

 

 

 שמות האפליקציות קטגוריה

 

 ציור צביעה יצירה

 

● Doodle buddy draw  

● Color & draw 

● Finger paint with sounds 

● Colorama 

● Scratch a sketch with harry 

 

 Sort by nature ● מיון ויוצא דופן

● Sort it out – HD 

● Sort it out 2 

● Find the 10 differences & spot hidden objects 

● Built it up 
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 תפזורת מילים –התפזורת  ● משחקי חשיבה

 התשחץ שלי ●

● Flow free 

● Memorama 

 

 Cooking craze: restaurant game ● הכנת מאכלים

● Crazy chef pizza maker 

● Toca monster 

● Cooking mama: let's cook! 

● Donut maker 

 משחק משותף 

 שחקנים ומעלה 2

● Match blitz 

● Match Fast 2 Player Reactor Game! 

● Little Finder 

● Taki 

● 4 in a row 

● Finger Paint Duel 
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 חברות שמפתחות אפליקציות מומלצות:

1. Grasshopper 

2. Alligator 

3. Helpkidzlearn  

4. My first app 

5. Toca Boca 

6. Pepi 

7. TinyHands  

 

 :קבוצות פייסבוק בהן ניתן להתעדכן

 

 טכנולוגיה מסייעת
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 :הערות ודגשים

האפליקציות בטבלה ניתנות להורדה בחינם. עם זאת בחלקן נדרש להוסיף   ✔
 תשלום, כדי לפתוח את האפשרויות החסומות באפליקציה. 

  

בזוג או בקבוצה באמצעות שימוש באפליקציות למשחק ניתן לשחק באייפד  ✔
 משותף המפורטות בטבלה.

 

חשוב להתאים את האפליקציות לתחומי העניין של החבר ורמת התפקוד.   ✔
כן, רצוי לספק לחברים תוכן בוגר ומכבד ככל הניתן. לצורך כך, ניתן -כמו

האפליקציות לייצר משחקונים והפעלות מותאמות באופן אישי באמצעות 
bits board ו-tinytap . 

 

קיימת גם אפשרות לחיפוש אחר תכנים שמשתמשים  tinytapבאפליקציית  ✔
 אחרים יצרו בארץ ובעולם ולהוריד אותן לאייפד/ים שבמסגרת.

 

האפליקציות בטבלה הן אינטואיטיביות לשימוש. במידה ודבר מה אינו ברור  ✔
. למשל לרשום: googleניתן לרשום את שם האפליקציה בחיפוש 

''. בתוצאות הראשונות יופיע קישור לאופן השימוש באתר I do''אפליקציית 
 של החברה המפתחת.

 

האתר טכנולוגיה באיזי מכיל רשימה מפורטת של אפליקציות לפי  -ולסיום   ✔
 קטגוריות וגם בלוג עם סקירה והמלצות. אתר מומלץ, קל ונוח לשימוש.

 

 

 
 :כתובת האתר

https://tech.beitissie.org.il/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%95/ 

 האתר מספק מידע בשפות עברית, אנגלית וערבית

 

 

https://tech.beitissie.org.il/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%95/

