
 

  דף מידע

המבוסס על תאוריות קוגניטיביות עדכניות לגבי מבנה 

אחד ממכוני המחקר המובילים בעולם 

  .מהחוקרים הבולטים כיום בתחום זה 

מלמד הוא . את העקרונות הבסיסיים של חישוביות ותפיסת מספר

בייצוגים השונים של  מקנה שליטה גם

והייצוג המילולי של , ייצוג הספרתי ועקרונות השיטה העשרונית

סביבת לימוד יוצר הוא בכך . את רמת הקושי ואת הקצב

וגם לילדים במסלול ) דיסקלקוליה(הוא מותאם גם לילדים בעלי לקויות למידה בחשבון 

המשחק אינו דורש  .ערביתבגירסה גם 

http://www.thenumbercatcher.com/  

INSERM(: המדענים הבולטים מ

תפיסת  בתחוםדוקטורנט  ):א"חוג לחינוך באוניברסיטת ת

 .אפ מובילות-חברות סטרטמספר 

Center of mind/brain sciences, Trento, Italy(: 

בהתאמת תכניות עוסקת ו בתחומי לקויות למידה

 .טק מובילות-בחברות היי

בפיתוח רב נסיון  ותחברות מובילות בעל

  

  
  

דף מידע –) The Number Catcher( ספרמ'תפוס ת

המבוסס על תאוריות קוגניטיביות עדכניות לגבי מבנה , חינוכי ללימוד יסודות החשבון הוא משחק מחשב

  .המוח והמנגנונים המעורבים בתפיסת מספרים
INSERM-CEA Cognitive Neuroimaging Unit אחד ממכוני המחקר המובילים בעולם , בצרפת

 –סטניסלס דהאן ' בראשותו של פרופ, בתחומי פסיכולוגיה קוגניטיבית ותפיסת מספרים

את העקרונות הבסיסיים של חישוביות ותפיסת מספר, שלב אחרי שלב, ומתרגל

מקנה שליטה גםהמשחק  .40חיבור עד עובדות השליטה במסייע להקנות 

ייצוג הספרתי ועקרונות השיטה העשרוניתה, )תפיסה כמותית(ייצוג כקבוצות של עצמים 

את רמת הקושי ואת הקצב אך מעלה באופן עקבי, מתאים את עצמו לרמת הלומד

הוא מותאם גם לילדים בעלי לקויות למידה בחשבון . 5-10המשחק מיועד לילדים בגילאי 

גם תצטרף ובקרוב , צרפתיתו ,אנגלית, עבריתב 2012בנובמבר 

/hehttp://www.thenumbercatcher.com: גם מידע נוסףניתן למצוא בו , אינטרנטאתר דרך 

INSERM-CEA Cognitive Neuroimaging Unitמעבדת המחקר ראש 

 .The Number Senseמחבר הספר ו ,תפיסת מספרים

INSERM-CEA Cognitive Neuroimaging Unit ;חוג לחינוך באוניברסיטת תה

מספר ב מרכזיים םתפקידימילא , בפיתוח תוכנהשנה  20-כ

INSERM-CEA Cognitive Neuroimaging Unit ;Center of mind/brain sciences, Trento, Italy

 .תפיסת מספרים מומחית בתחומי

INSERM-CEA Cognitive Neuroimaging Unit(:  בתחומי לקויות למידהמומחית

 .לסביבה ממוחשבת

בחברות היי בעלת רקע עשיר, וממשק משתמש משתמש לחוויית

Prototype studio )עיצוב גרפי( ו-Kwazi Ltd. )חברות מובילות בעל ,)סאונד

 .מתקדמים

   

  
 

תפוס ת
  
הוא משחק מחשב "מספר'תפוס ת"

המוח והמנגנונים המעורבים בתפיסת מספרים

CEA Cognitive Neuroimaging Unitהמשחק פותח במעבדת 

בתחומי פסיכולוגיה קוגניטיבית ותפיסת מספרים

ומתרגל מלמד "מספר'תפוס ת"

מסייע להקנות ו חיבור וחיסוראסטרטגיות 

ייצוג כקבוצות של עצמים : המספר

  .מספרים
מתאים את עצמו לרמת הלומדהמשחק 

   .מאתגרת אך לא מתסכלת

המשחק מיועד לילדים בגילאי 

  .התפתחותי רגיל

בנובמבר הושק  "מספר'תפוס ת"

דרך ישירות התקנה אלא מופעל 

 

  
  צוות הפיתוח

ראש (סטניסלס דהאן ' פרופ •

תפיסת מספריםתחומי בעולם ב

CEA Cognitive Neuroimaging Unit( דרור דותן •

כניסיון של בעל . מספרים

CEA Cognitive Neuroimaging Unit(ר מנואלה פיאצה "ד •

מומחית בתחומי, קוגניטיבית פסיכולוגית

CEA Cognitive Neuroimaging Unit(קרולין הורון  •

לסביבה ממוחשבתבצרפת לימוד 

לחווייתמומחית  :אלה שמיר •

Prototype studio: על הצד האמנותי •

מתקדמים מחשב משחקי

  



 

  תיאור המשחק

, על משאיותמספר מסויים של עצמים ועליו להעמיס 

ובעקבות זאת הילד נדרש לחשב את גדלי 

ברוב המקרים יש  .המתאים ביותרשמכיל את מספר העצמים 

אפשריים זה מול זה ולבחור בפתרון 

ברמות המתקדמות של , לדוגמה

להתייחס לא רק לגדלם של שעליו או 

ובכך תורמים להעלאת המוטיבציה , יותר

  . וליצור חוויית משחק מאתגרת יותר

: ההבאלכתובת יש להיכנס , אל הרמות המתקדמות של המשחק

  

תיאור המשחק –)  CatcherThe Number(מספר 'תפוס ת

ועליו להעמיס , שוניםעצמים המכילים ארגזים מקבל ערימה של 

ובעקבות זאת הילד נדרש לחשב את גדלי , המשחק מטיל מגבלות שונות על אופן המילוי של כלי הרכב

שמכיל את מספר העצמים ולבחור מתוכם את הארגז , הארגזים המתאימים בכל רגע נתון

אפשריים זה מול זה ולבחור בפתרון רש לשקול מספר פתרונות הילד נדו, יותר מדרך אחת נכונה לפתור את הבעיה

  .לי הרכב בזמן הקצר ביותרהאופטימלי שיאפשר לו למלא את כ

לדוגמה. שמעשירים את המשחק קיימים אלמנטים רבים נוספים, 

או  ,יםסוינדרש להספיק להעמיס כל כלי רכב תוך זמן מ, יכול לנסר ארגזים

יותרומהנה למעניין את המשחק הופכים אלה אלמנטים . הארגזים אלא גם לצבע שלהם

וליצור חוויית משחק מאתגרת יותר, רמת הקושי של המשחקמאפשרים לנו להעלות באופן הדרגתי את 

 :hehttp://www.thenumbercatcher.com/ 

אל הרמות המתקדמות של המשחקלקבל גישה ישירה אם ברצונכם לנסות את המשחק ו

http://www.thenumbercatcher.com/nc/game/db 

  .saveוללחוץ על כפתור 

  
 

 

  
 

תפוס ת
  

מקבל ערימה של הילד , במהלך המשחק

המשחק מטיל מגבלות שונות על אופן המילוי של כלי הרכב. כרכרות ואניות

הארגזים המתאימים בכל רגע נתון

יותר מדרך אחת נכונה לפתור את הבעיה

האופטימלי שיאפשר לו למלא את כ

  
, בנוסף לפעולה הבסיסית הזו

יכול לנסר ארגזיםהמשחק הילד 

הארגזים אלא גם לצבע שלהם

מאפשרים לנו להעלות באופן הדרגתי את גם הם  .ללמידה

  
  

: אתר האינטרנט של המשחק

  
אם ברצונכם לנסות את המשחק ו

http://www.thenumbercatcher.com/nc/game/db

וללחוץ על כפתור  V-למחוק את כל סימוני ה

  
  


