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שלום לכם,
אנו שמחים לספר לכם שבית הספר של ילדכם רכש מינוי לבריינפופ, ועל כן יש לכם גישה לתוכני האתר גם 

מהבית ומכל מכשיר קצה. זאת הזדמנות מצויינת לזמן איכות עם הילדים, לחיזוק החומר הנלמד בכיתה בצורה 
מעניינת ומהנה, וגם להעשרה בתכנים שמחוץ לתכנית הלימודים (אתם כבר יודעים איך התחיל ההיפ-הופ  או 

כיצד עובד עכבר המחשב?..)!

בריינפופ הוא סביבת תוכן הכוללת מאות סרטוני אנימציה במגוון תחומי דעת: מדעים, טכנולוגיה, גאוגרפיה, 
שפה, אזרחות, מורשת, מתמטיקה, תרבות, אמנות, אנגלית ועוד. תוכני האתר מסייעים בהבנת חומר הלימוד 

בכיתה, ומעשירים את התלמידים בנושאים חדשים. התכנים כוללים סרטוני אנימציה, חידונים אינטראקטיביים, 
פעילויות, משימות אתגר, צירי זמן, מאגרי שאלות ותשובות, לוח שנה משובץ בתכנים ועוד.

www.brainpop.co.il  קצת על בריינפופ 

 אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר בכל שאלה שעולה בדעתכם, נשמח לעזור!
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בברכת גלישה נעימה ופורייה,
צוות בריינפופ

בריינפופ  ELL- אתר ייחודי מבית בריינפופ ללימוד ולהוראה של השפה האנגלית. האתר נותן מענה ללומדי אנגלית 
מהשלבים הראשונים של לימוד השפה, ומקדם כישורים של קריאה, כתיבה, שמיעה ודיבור בדרך אינטראקטיבית 

וחווייתית. באמצעות סרטוני אנימציה, חידונים אינטראקטיביים, משחקים ופעילויות שונות התלמידים רוכשים אוצר 
מילים, ומרחיבים אותו בהקשרים דקדוקיים מגוונים, באופן הדרגתי, תוך כדי קישור לחיי היומיום של התלמידים.

ell.brainpop.com  ELL וגם - לומדים אנגלית עם בריינפופ

אז איך נכנסים לאתר בריינפופ?

אנו מאמינים כי למידה מתוך חוויה היא משמעותית ויעילה, ונמצאת בהלימה מלאה עם הסקרנות הטבעית של 
ילדים. מעבר לתמיכה בחומר הנלמד במסגרת בית הספר, צפייה בסרטוני בריינפופ עם ההורים יכולה להפוך לזמן 

איכות של הורה וילד, של למידה משותפת (הרי לא כולכם באמת יודעים למשל איך מדפסת תלת ממד עובדת, 
נכון?:)) ושל אתגר משותף.

הצטרפו לילדים שלכם לזמן בריינפופ, יהיה כיף ומלמד, אנחנו מבטיחים☺

זמן בריינפופ, גם להורים

  www.brainpo.co.il-השימוש באתר בריינפופ פשוט ונוח! היכנסו לעמוד הבית של בריינפופ ב 
לחצו על כפתור "הזדהות משרד החינוך", הקלידו את פרטי ההזדהות של ילדכם, והתחילו להכיר ולחוות! 

את פרטי ההזדהות כל תלמיד מקבל מהמורה שלו בתחילת השנה. 
 אם אתם לא יודעים את פרטי ההזדהות, צרו קשר עם המורה של ילדכם.
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