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מבוא לסיבה ותוצאה
גירסה חדשה לתוכנית הקלאסית "& Cause
 ."Effectהקול והגרפיקה עודכנו לניצול מקסימלי
של הטכנולוגיה העדכנית ביותר .התוכנית נועדה
להציג למשתמש את המתג .הוא נועד לשיפור
יכולת המעקב אחר חפצים ולהגדיל את ההיקף
תשומת הלב של המשתמש.
בכל פעם שהמשתמש לוחץ על המתג או מקלדת ,חלקים גיאומטרים צבעוניים
גדולים מונפשים על המסך יחד עם מוסיקה .קטעי האנימציה יכולים להופיע
למשך כ  5 - 3שניות .כאשר המשתמש לוחץ על המתג שוב ,קטע חדש יופיע.
יש  35קטעים בתוכנית זו .אם המשתמש לא לחץ על המתג ,תמונה של מתג
מופיעה על המסך כדי להציע למשתמש מה עליו לעשות.

הבט והקשב
תוכנה בסיסית של סיבה ותוצאה ועקיבה
חזותיתי .כאשר העכבר ,המתג או מקש הרווח
לחוץ ,תמונה תעבור על פני המסך בליווי של
מוסיקה עליזה ומלאת חיים המתנגנת ברקע.
התמונות הם גדולות וצבעוניות .בין התמונות
השונות ישנם גם חפצים הנמצאים בבית,
תמונות מסרטים מצויירים ,תמונות של אוכל
ועוד רבים אחרים .התוכנה מכילה יותר מ 100
תמונות ויותר מ 35-שירים שונים .המשתמש
יכול ללחוץ על המתג ,על מקש הרווח או על
העכבר כדי ליזום את האנימציה של התמונות.
ל"-הבט והקשב" ניתן להוסיף גם תמונות ושירים נוספים לפי הצרכים של
המשתמש .השירים הם בפורמט של  wavוהגרפיקה בפורמט  .JPEGלדוגמא
ניתן להוסיף תמונות של המשתמש ,הצעצועים האהובים עליו או כל תמונה אחרת
שנלקחה מן הסורק ,מצלמה דיגיטלית אינטרנט או אפילו שצויירה עם הצייר.
ישנה אפשרות גם להקליט מחדש את ההוראות למשתמש שמזכירות לו ללחוץ
על המתג ,רווח או עכבר .אפשרות זו מאפשרת לאפשר לתלמיד לשמוע קול מוכר
המדרבן אותו ללחוץ על המתג או לחילופין לאפשר הקלטה של ההוראות בשפה
הרצויה.
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קרוסלת צלילים
"קרוסלת צלילים" מאפשר בחירת אובייקט
והשמעת הצליל המצורף לו .ניתן לסובב את הגלגל
בעזרת מתג אחד או שניים ו/או בעזרת עכבר או
מסך מגע .לאחר שהתמונה נבחרה והצליל
המתאים נשמע ,התמונה מתחלפת" .קרוסלת
צלילים" מאפשרת התאמה של מספר תמונות רצוי
) 2-4תמונות באותו הזמן( .בצורה כזאת ניתן ליצור
משחקים מותאמים לתלמיד אישית.
ניתן גם לכלול במשחק ,באופן אופציונלי ,תמונות וצלילים אישיים .התוכנה מגיעה
עם משחקים מוכנים של תמונות ,צבעים ומספרים) .קיימת סריקה אודיטורית(
".קרוסלת צלילים" יכולה לשמש גם כמשחק התאמה בין אובייקטים .כאשר נבחרת
האפשרות "התאמה" ,אחת התמונות המופיעה בגלגל ,תופיע גם במרכז .כעת
התלמיד צריך להתאים בין התמונה שבמרכז הגלגל לבין אחת התמונות שבצד.
סטטיסטיקה על אחוזי ההתאמות הנכונות או שגויות ,נשמרים אופציונלי לפיקוח
על התקדמות התלמיד.

צבע בסריקה
צבע בסריקה" היא תוכנה המיועדת לתלמידים
בעלי יכולת קוגניטיוית של  1שנה ומעלה.
באמצעותה ,התלמיד עושה היכרות עם מספר
עקרונות של אמצעי נגישות תוך כדי שהוא נהנה מן
הציורים וצביעתם .קיימים  60ציורים פשוטים
הניתנים למיון לפי קטגוריות )בעלי חיים ,מאכלים,
חופשות ועוד( כמו-כן ניתן להוסיף ציורים פרטיים
שהתלמיד אוהב.
אפשרויות התוכנה הם:
 בחירת קול הרקע – הוראת עבודה או מוסיקה נעימה
 סריקה בעזרת מתג אחד ,שני מתגים או עבודה עם עכבר
 עבודה עם  10 – 2צבעים
 שינוי צורת המצביע
 קביעת מהירות האנימציה
 ביצוע הדפסה – מאופשר או לא
 יצירת רשימות ציורים לפי תלמיד
 הוספת ציורים אישיים
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סיבה ותוצאה – מפעל

גרסא 2
המשחק מורכב מ 12-פעילויות ,כולן מתרחשות על
פס הייצור של מפעל .ניתן להשתמש בתוכנה לפי
הגיל המתאים לפעילות הקיימות אבל גם ילדים
קטנים יותר יכולים להנות מן התמונות והצלילים .כל
לחיצה על מתג גורמת לחלק אחר בפס-הרכבה לנוע.
האנימציה והצלילים מושכים את תשומת הלב של
התלמיד ולא נדרשת הבנה קודמת של תהליך
ההרכבה .הפעילויות השונות הכלולות במשחק הם:
מפעל למילוי קטשופ וחרדל ,מיון פחיות שתיה ,מפעל
לסוכריות על מקל ,הפעלת מלגזה ,מפעל ליצור
בייגלה ,מפעל לייצור שלטי רחוב ועוד.

סיבה ותוצאה – פארק שעשועים
"סיבה ותוצאה – פארק שעשועים" מכיל  16פעילויות
המתרחשות ביריד שעשועים .בין הפעילויות ניתן
לפגוש :התזת מים לתוך פה של ליצן ,כדורת ,מכונת
פופקורן ,לפוצץ בלון בעזרת חיצים ,מכונת גלידה,
פעלולי אופנועים ועוד .כל פעילות ניתן להפעילה עד
 3פעמים .אין מצב של שגיאה ואין צורך בהבנת
תהליך הפעילות .ניתן להשתמש במתג אחד ,שני
מתגים או מסך מגע.

סיבה ותוצאה – קולנוע
זאת תוכנה של סיבה ותוצאה פשוט המתאים לכל
הגילאים .בתוכנה קיימים  90קטעי וידאו המכסים
 10קטגוריות של בעלי חיים ,כלי מוסיקה ,כלי
תחבורה ,כלים ,ספורט ,צעצועים ,כלי בית ועוד.
אורך כל קטע וידאו הוא בין  3-7שניות .בלחיצת
המתג הראשונה ,מופיעה על המסך שם הפעילות
וקול אדם מקריא אותה .בלחיצה שניה ,קטע הוידאו
מתחיל לרוץ.
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מבוא לסריקה בשני מתגים
"מבוא לסריקה עם  2מתגים" נועד ללמד איך
להשתמש ב 2 -מתגים .התוכנה בנויה עבור
תלמידים אשר משתמשים כבר במתג אחד לעבודה
עם סיבה ותוצאה ומוכנים להתקדם לשלב הבא –
סריקה עם  2מתגים .קיימים  21פעילויות מאורגנות
ל 7-שיעורים ,כל שיעור מקדם את התלמיד צעד
אחד לקראת המטרה הסופית – סריקה עם 2
מתגים .הפעילויות מהנות,
עם אנימציה ומוסיקה ולא נדרש שום הבנה מקדימה כדי להפעילם .ניתן לכוון מהירות
סריקה ,הוראות עבודה ומוסיקת רקע .תפיסת העבודה עם סריקה בשני מתגים ,שעלייה
מבוססת התוכנה ,היא של .Linda J. Bukhart
שיעור ראשון – סיבה ותוצאה – עבודה עם מתג אחד
לחיצה על מתג תגרום להופעת צורות גיאומטריות על
המסך מלווים במוסיקה

שיעור שני – שני מתגים עובדים בצורה עצמאית
המסך מחולק לשני חלקים .לחיצה על המתג השמאלי
תגרום לתגובה בחלק השמאלי של המסך ולחיצה על
המתג הימני תגרום לתגובה בחצי הימני של המסך.
דוגמא :לחיצה על המתג השמאלי –  2הכדורים יתנגשו.
לחיצה על מתג ימני – הנורה נדלקת ונכבת

שיעור שלישי – שני מתגים עם אינטרקציה ביניהם
דוגמא :שני ילדים פונים אחד כלפי השני ומשחקים
כדורגל .לחיצה על מתג שמאל תגרום לילד בצד שמאל
לבעוט בכדות לצד השני .לחיצה על מתג ימין תגרום לילד
בצד ימין לבעוט בכדור חשרה לצד שמאל.
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שיעור רביעי – הגעה למטרה והפעלת ע"י סריקה ב2-
מתגים
דוגמא :משחק הברווזים – ברווז אחד למעלה ושניים אחרים
למטה .התלמיד צריך להזיז את הפטיש בעזרת סריקה אל
הברווז שלמעלה וע"י לחיצה על המתג השני ,להכות בו.
ברגע שהברווז הוכה ,ברווז אחר עולה למעלה והתלמיד
צריך לסרוק עד אליו.

שיעור חמישי – סריקה ב 2מתגים ללא אפשרות לטעות.
דוגמא :בניית פנים  -עיניים ,אף ופה נבחרים ע"י סריקה
בעזרת מתג שמאל .ברגע לחיצה
על מתג ימין ,הבחירה בוצעה והמרכיב שנבחר יורד
ומתמקם על הפנים.

שיעור שישי – סריקה מכוונת ב 2מתגים
דוגמא :לסדר את השולחן .אחד האובייקטים שצריכים להיות
על השולחן )לדוגמא המבורגר( יופיע על המסך בחלק העליון,
כחלק מ 3אפשרויות סריקה .שתי האפשרויות הנותרות הם
מצויינות כ-כלום .על התלמיד לבצע את הסריקה עד שיגיע אל
ההמבורגר .ברגע הבחירה ,ההמבורגר יורד אל השולחן.
פריט אחר יופיע למעלה ויחכה שיבחר בעזרת הסריקה.

שיעור שביעי – משחקים בעזרת סריקה עם  2מתגים
דוגמא :זריקת טבעת  .התלמיד משתמש במתג השמאלי
להזיז את הטבעת עד שיגיע למוט ריק .בעזרת המתג
הימני הוא "יבחר" לזרוק אותו על המוט.
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בחר וקח
" בחר וקח " ,תוכנה המתאימה לכל הגילאים ,נבנתה
לפי המשחק " סיפור מוסיקלי ".
על הלוח ישנם  1-10כפתורים עם טקסט או תמונות.
את הכפתורים ניתן להפעיל על  -ידי מתגים ,מסך
מגע ,מקלדת או עכבר .כאשר אחד הכפתורים נלחץ,
מופיע משוב בצורת תמונה ,טקסט או סרטון .לאחר
קבלת המשוב ,הכפתור נעלם מן המסך על מנת
למנוע לחיצה חוזרת שגויה.
כאשר אין שום כפתור יותר על המסך ,סט חדש של אפשרויות יופיע .כמו  -כן ,לתוכנה יש
את היכולת לבנות חידונים.
למרות ש " בחר וקח " מגיעה עם הרבה משחקים מוכנים ) כולל חידונים ( וספריה גדולה של
כפתורי בחירה " ,בחר וקח " מאפשר גם לבנות משחקים חדשים ,על  -ידי יצירת כפתורי
בחירה אישיים עם גרפיקה וצלילים מותאמים אישית.
לתוכנה יש גם את היכולת לייבא ולייצא משחקים שנוצרו בעזרת התוכנה במחשבים אחרים.
בעזרת " בחר וקח " ,ניתן ליצור במהירות משחקים של :
סיבה ותוצאה פשוט  ,משחקים עם תוכן חינוכי ,חידונים ,הצגת סרטונים ,אלבום תמונות,
 MP3פלייר ,סיפור בתמונות.
בין המשחקים המוכנים יש בעלי חיים ,חלקי גוף ,משקאות ,מאכלים ,בשביל בנים ,בשביל
בנות ,פירות ,גלידות ,מקצועות ,שירים ,כלי נגינה ,חפצים שעושים רעש ,מספרים-צורות-
צבעים ,חידונים ,חלל ,ספורט כדור ועוד הרבה נוספים.

סיבה ותוצאה פשוט
 -לוח מוסיקלי

 MP3פלייר

חידון – בחר כפתורים
שיש בהם צורת ריבוע
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כישורי מוטוריקה וירטואליים
התוכנה נבנתה במיוחד על מנת לאפשר למשתמש בעל
מוגבלויות מוטוריות ,להתנסות בחוויה של להרים ,להוריד
ולהזיז חפץ על  -ידי שימוש במתג אחד ,שני מתגים,
לחיצה של עכבר או שימוש במקלדת .ברוב הפעילויות,
המשתמש שולט ביד דמוית אדם על מנת לשלים משימות
כמו הרמה של יתד והורדה שלו במקום המתאים .דוגמא :
בתמונה ניתן לראות את היתדות בצד שמאל .
המשתמש מזיז את היד מעל היתד הרצוי ,בלחיצה על מתג ,היד יורדת ומרימה את
היתד .שוב המשתמש מזיז את היד ,הפעם עם היתד ובלחיצה של בחירה ,היד יורדת

איפה זה מתאים ?
זאת תוכנה המכילה עשרים פעילויות התאמה שונות
שביניהן צורות ,צבעים ,חפצים ,בעלי חיים ,מאכלים ועוד.
כל הפעילויות מכילות גרפיקה  .3Dבכל פעילות על
המשתמש למצוא את איכן המקום המתאים של האובייקט
המוצג בחלק העליון של המסך .במקרה של טעות,
האובייקט ירד למטה על מנת להמחיש את אי ההתאמה
וישמע קול המעודד ניסיון נוסף .התוכנה מתאימה גם
לכבדי ראיה בכך שניתן לפעול לפי הוראות אודיטוריות של
הקריין.

בניית סיפור
"בניית סיפור" מאפשרת לתלמיד להיות מעורב ביצירה,
כתיבה והקראת סיפורים .יצירת הסיפור נעשית מתוך
סיפורים מוכנים המאפשרים בחירה והיא אינטרקטיוית.
התלמיד יכול להחליט מה יהיה רשום בסיפור וגם איך
תתפתח עלילת הסיפור .לבסוף מתקבל ספר שניתן
להקריא אותו לאחרים או להדפיסו .באמצעות התוכנה
ניתן גם ליצור אלבום תמונות אינטרקטיוי" .בניית סיפור"
מגיע עם בסיס של  25סיפורים שונים מוכנים ומאפשרת
גם יצירת סיפורים פרטיים.
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ברצף – כישורי חיי היום  -יום
התוכנה מתמקדת ביכולת הקוגניטיווית לסדר
תמונות בסדר כרונולוגי .התמונות הן מתוך סרטון
שמוצג לפני הפעילות ,והמכיל תיאור תהליך
כלשהו לפי שלבים .למשל ,המתואר בתמונה,
כיצד אוכלים קורנפלקס .לאחר סיום הסרטון ,ניתן
לראות חזרה ,סיכום של השלבים המרכיבים את
התהליך או אפשר לגשת ישר לסידור התמונות
המייצגות את השלבים השונים.
ניתן להשתמש במתגים ,מסך מגע או עכבר לסידור התמונות בסדר כרונולוגי .לרוב ישנם 4
–  3שלבים בכל תהליך .ניתן לבנות גם תהליכים אישיים ,כמו למשל פעילות המתרחשת
באופן קבוע בכיתה או בבית .ניתן להגדיר בפעילות אחת עד עשרה שלבים.
מאפייני התוכנה :
הנגשה – מתג אחד ,שני מתגים ,עכבר או מסך מגע
הגדרות תגובה – משוב מיידי לאחר שהתלמיד מיקם את התמונה או רק לאחר סיום מיקום
כל התמונות בתהליך.
הגדות התחלה – מיקום מספר תמונות במקומן הנכון למטרת עזרה ועידוד התלמיד
להמשיך ולמקם את התמונות הנותרות.
הוראות – כן  /לא
התאמת שפה – ביצוע הקלטות אישיות עבור הוראות מוגדרות מראש.

ברצף – סיפורים בתמונות
"ברצף – סיפורים בתמונות" מתמקדת ביכולת
הקוגניטיוית לסדר תמונות בסדר כרונולוגי.
התמונות הם מתוך סיפור המוצג לפני הפעילות.
הסיפור נכתב כך שכל עמוד בסיפור מהווה שלב
כרונולוגי בתהליך הסיפור ..למשל ,המתואר
בתמונה ,צביעת גדר של בית .לאחר סיום
הסרטון ,ניתן לראות חזרה מסכמת של השלבים
המרכיבים את התהליך או אפשר לגשת ישר
לסידור התמונות המיצגות את השלבים השונים.
ומאפשרת יצירת סיפורים נוספים.
ניתן להשתמש במתגים ,מסך מגע או עכבר לסידור התמונות בסדר כרונולוגי .לרוב
ישנם  3שלבים בכל תהליך .התוכנה מכילה  15סיפורים
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הקשב וענה
"הקשב וענה" היא תוכנה אינטרקטיוית
אשר נועדה להקנות ולחזק את הקשר בין
בקשות ורבליות לבין תמונות או מילים
בתחום של  7סוגי סביבה מוכרות .הסביבות
כוללות בית קפה ,מכולת ,קיוסק בית ספר,
דוכן ירקות ,בוטיק וחנות לדברי ספורט .הכל
מתרחש כחלק ממשחק תפקידים.
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) Match Makerכולל יצירת חידונים(

מעבד המשחקים ""Match Maker
מאפשר יצירת משחקי התאמה וחידונים.
הוא מגיע עם מספר משחקים וחידונים
מוכנים מראש ומאפשר הוספת משחקים
וחידונים לפי הצורך .בחידון ,מופיע על
המסך שאלה בצורת תמונה וסט כפתורי
בחירה.
התלמיד נדרש לבחור את התשובה הנכונה .ניתן לעבוד עם מתגים ,מסך מגע,
מקלדת או עכבר .ב"משחק התאמה" ,על המסך מופיע סט של כפתורים כאשר
עלייהם תמונות .אחד הכפתורים מואר אוטומטית ע"י המע' ומן התלמיד נדרש למצוא
את בן הזוג שלו .כאשר התלמיד ביצע בחירה נכונה ,זוג הכפתורים נעלם וכפתור
חדש נבחר ע"י המע' שוב .כאשר כל הכפתורים נעלמו מן המסך ,סט כפתורי בחירה
חדשים מופיעים והמשחק ממשיך .ההתאמות לא חייבות להיות זהות אלא הם יכולות
להתאים גם לפי קריטריונים אחרים .לדוגמא :המילה "תפוח" ותמונה של תפוח.
התוכנה מאפשרת יבוא ויצוא של פעילויות ממחשב למחשב.

מצב חידון – מה
השעה ?

מצב התאמה – מצא
את המתאים לו

מצב חידון – מצא את
החפץ המתאים
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משחקים עם מתג אחד
משחקים שכולנו נהנינו לשחק אותם כילדים ,כעת
מותאמים לעבודה עם מתג אחד .כדי שכולם יוכלו להנות
מהם .מתאים במיוחד לבעיות מוטוריות קשות עם יכולת
קוגניטיוית המתאימה לגיל הכרונולוגי.








 14משחקים כאשר ארבעה מהם ניתנים לשחק גם עם  2שחקנים ,כל אחד בעל מתג אחד
כל המשחקים ניתנים להפעלה ע"י מתג אחד
כל פעילות מתחילה בצורה פשוטה ונעשית יותר ויותר מאתגרת.
 4אפשרויות עבודה בשביל משתמשים עם מגוון מוגבלויות ,כולל סיבה ותוצאה .אפשרות
כיוון הרקע של המשחק לרקע פשוט כהה עם צורות מבריקים על מנת לגרום לפעילויות
להיראות יותר טוב
מסך עשרת המשחקים הטובים יראה תמיד את עשרת המשחקים האחרונים .

חיי צפרדע

דו-קרב

תמצא את דרכך החוצה מן
המבוך  ..ואם אפשר גם לאכול
כמה זבובים על הדרך,בכל שלב
המבוך נהיה יותר קשה.

אתה נוהג בכביש המהיר ,תזהר
מכוניות מופיעות מולך .לעבור בין
הנתיבים נעשה ע"י לחיצה על מתג
אחד .ניתן גם לשחק דו-קרב ע"י
שני משתמשים בעלי מתג אחד.

קליעה למטרה
בוא נראה אם אתה מצליח
לקלוע למטרה אם המטרה
זזה! משחק המדמה את
משחקי היריד .יכולים לשחק
שחקן אחד או שניים
רוץ ,תמהר!
רוץ הלוך-חזור לרוחב המסך,
תנסה לירות בכמה שיותר
בקבוקים וצלחות.הרבה זכוכית
נשברת הופך את המשחק
לכיף .מתאים לשחקן אחד או
שניים.

תתרכז
המשחק הקלאסי ,עכשיו מותאם
לעבודה עם מתג אחד .בהתחלה
המחשב יתן לך לנצח אבל בהמשך
תצטרך ....להתרכז!!

סוליטר
מי לא מכיר את משחק הקלפים
סוליטר ? אז עכשיו אפשר לשחק
אותו בעזרת מתג אחד .שלב מיוחד
ללמד את המתחילים איך לשחק
בעזרת מתג אחד.

טכנו מ.א.ג  -פיתוח ואחזקת אביזרים לאנשים עם צרכים מיוחדים www.tmag.co.il ,t-mag@bezeqint.net

רכישת מיומנויות  ,תקשורת ,משחקים

מוקשים
משחק לוגי מאתגר הנותן אפשרות לכל שחקן לשחק
וליהנות מחווית המשחק .ניתן לשחק את המשחק
בעזרת עכבר ,מסך מגע ,מתג אחד ,שני מתגים
ושלושה מתגים במצב סריקה מיוחד .רמות קושי החל
מ 12-ריבועים עד  100ריבועים .הלוחות מותאמות
לגודל המסך .ברמות הנמוכות ,הריבועים גדולים יותר
דבר העוזר למשתמשים כבדי ראיה .
השחקן יכול לבחור אם להתקדם לשלב הבא או להשאר ולשחק שוב את השלב הנוכחי .
אפשרות משחק ע"י סריקה של מתג אחד ,שניים או שלושה
סריקה חכמה המאפשר משחק מהיר יותר ותוך כדי כך שמירת חווית המשחק .מתאים
למשתמשים בעלי קוגניציה תקינה ומוגבלויות מוטוריות.

עכביש במבוך
אם חשבתם שרק צפרדעים אוכלות זבובים ,תראו
את זה!

עכביש במבוך!
השתמש במתג לעזור לעכביש לאסוף את הזבובים
שנתפסו ברשת .אבל ,זהירות !
רק החיפושית יכולה להגן עליו מפני ספריי רעיל.
המשחק מהנה ומאתגר ,מתאים לכל הגילאים
ומלמד מה זה גירוי & תגובה ,עבודה עם שני מתגים
ועם מתג אחד.
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תפוס את הזבוב
הידעתם שהצפרדע מגהקת !!!
משחק נהדר ומלא צחוקים.
מבוסס על משחק ידוע מימיו הראשונים של המחשב ,
"תפוס את הזבוב "הוא אחד מן המשחקים האלה שרק
משתפרים עם הזמן .בעל גרפיקה צבעונית ,אנימציה
נהדרת וצלילים הגורמים להרבה צחוקים .בחירה בין
ארבעה אפשרויות הנגשה; סיבה ותוצאה ,סריקה
אוטומטית ,סריקה ידנית ,תגובה מתוזמנת
משחק מהנה המהווה גם תרגולת יעילה לשימוש
במתגים.

פינג  -פונג

"פינג-פונג" זהו משחק קלסי של טניס שולחן שנבנה
במיוחד עבור אנשים עם מוגבלויות מוטוריות .השחקים
יכולים להזיז את המחבט מעלה ומטה ע"י מתגים,
מקלדת ,עכבר או מסך מגע .המשחק מאפשר הגדרת
גודל הכדור ,גודל המחבט ,מהירות משחק ,צבע ,ועוד.
ניתן להגדיר משחק של שחקן אחד ע"י הגדלת גודל
המחבט השני למקסימלי.
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חלליות
הצילו ! חייזרים !!

ספינות חלל של חייזרים

פלשו לכדור הארץ והדבר היחידי שיכול להציל אותנו זה
המתג שלך .ארבעה פעילויות שנועדו ללמד גירוי &תגובה,
סריקה אוטומטית וידנית ותגובה בזמן אמת .מתאים
לתלמידים בוגרים אשר אין ביכולתם לשחק משחקי פעולה.

חברים למתג
הצטרפו ל"חברים למתג "ושחקו איתם מגוון של משחקים
תוך כדי תרגול של גירוי&תגובה .תעזרו לחברים לנפח
בלון ממסטיק ולפוצץ אותו ,תשחקו ב"פרצופים מצחקים "
ותעזרו להם לצייר ילד ולהלביש אותו .מוסיקה חביבה
ואפקטים קוליים יחד עם גרפיקה צבעונית גורמים יגרמו
לתלמיד להישאר מרוכז במתרחש על המסך .מתאים
במיוחד למשתמשים צעירים.

משחקים ביריד
בואו לנסות את מזלכם

! בואו לנסות

לקחת את הפרס.גם לתרגל סיבה ותוצאה ,סריקה עם
מתג אחד ושני מתגים וגם להרגיש שאתה ביריד
משחק את מגוון המשחקים של קליעה למטרה :לקלוע
למטרה עם החצים ולפוצץ בלונים ,לירות עם רובה
אוויר בחפצים שונים ועוד הרבה .גרפיקה צבעונית ,
אנימציה ומוסיקה רק תורמים לחווית המשחקים ביריד.
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מאפייני התוכנות והשוואה בינייהם
שם

מע'
הפעלה
Windows

מתגים

עכבר

מקלדת

מסך מגע

מספר מתגים

סיבה ותוצאה
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משחקים

תפוס את הזבוב
חברים למתג
חבילת פיקאסו
משחקים ביריד
חלליות
עכביש במבוך
חבילת פאזלים
חבילת סרוק ומצא
Potato Face
משחקים מתג אחד
מוקשים
מבוא לסיבה ותוצאה
הבט והקשב
צעצועים 2
קרוסלת צלילים
סיבה ותוצאה  -מפעל
סיבה ותוצאה  -קולנוע
סיבה ותוצאה – פארק שעשועים
צבע בסריקה
קולנוע  – 2כישורי חיים
מבוא לסריקה עם  2מתגים
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 9חוד' ומעלה

תקשורת

מקרא :א – אומנות ; פ – פעילות ; ח – חברתי ; מ – מדע ; ה – היגיינה ; חש – .חשבון ; ר.מ -.רכישת מיומנויות
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רכישת מיומנויות  ,תקשורת ,משחקים

Match Them
משחק מחשב הבודק את יכולותיו של הילד
בהתאמת צבעים וצורות .המשחק בנוי בצורה
פשוטה ,עם תפריט ראשי המאפשר בחירה הרמות
כבר בהתחלה .ניתן לקבוע האם המשחק יעבוד עם
סריקה או לא .אם החלטתם על סריקה ,יש
אפשרות של סריקה בעזרת מתג אחד או סריקה
עם  2מתגים .קיים משוב קולי לכל הצלחה או אי
הצלחה של הילד .תמיד אפשר לנסות שוב.
קיימות  4רמות קושי:
 התאמת צבעים – אותה צורה,
 התאמת צורות – אותו צבע,
 התאמת צבעים – צורות שונות,


התאמת צורות – צבעים שונים
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רכישת מיומנויות  ,תקשורת ,משחקים

My Voice
תוכנה לבניית לוחות תקשורת אינטרקטיביים

תוכנת תקשורת לבניית לוחות ממוחשבים המיועדים למשתמשים בעלי מגוון
רחב של לקויות תקשורתיות .בעזרתה ,ניתן לבנות לוחות תקשורת בעלי מסרים המאפשרים
למשתמש
להביע את צרכיו ורצונותיו בצורה עצמאית My Voice .מאפשרת:
 לבנות לוחות תקשורת עם מסר  1ועד  32מסרים.
 להכניס בכל מסר סמל ,טקסט ,צליל וקישור ללוח נוסף.
 לשלב סמלי  Widgit ,PCSוגם תמונות מן
האינטרנט ,מצלמה דיגיטלית או כל התקן
אחסון אחר.
 למקם את הטקסט מעל או מתחת לסמל.
 לשלב צליל קיים בפורנט  wavאו .mp3
 לבצע הקלטות חדשות לכל מסר.
 לקשר מכל מסר ללוח נוסף אחר
 לעבוד עם סריקה אוטומטית או ידנית.
 לקבוע האם הסריקה תהיה אודיטורית או רגילה.
 להגדיר האם הסריקה תהיה מימין לשמאל או ההפך.

ניתן להוריד גרסת נסיון מן האתר או לרכוש גרסא מלאה בעלות של  ₪ 350בלבד.
 ניתן להריץ על מע' הפעלה  .Windows XPומעלה
 ניתן לקבוע מפגש חשיפה בבית הלקוח.
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