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 החינוך משרד
 וטכנולוגיה מדעל נהלימה

 ידע וניהול פיתוח ארגון תחום

 , אדר ב' תשע"ד4102מרץ 

         Glogster-פוסטר אינטראקטיבי ביצירת  - 01 מסמך מספר : ICTארגז כלים

Glogster פוסטר אינטראקטיבי בכל נושא לוג, מעין גליצור אפליקציה רשתית המאפשרת למשתמש  היא
 .עם משתמשים אחריםאותו ולשתף 

יכולים לעשות שימוש בפוסטרים כדי לסדר ולהציג רעיונות שחקרו, לדוגמה: מעגל חיי  מורים ותלמידים
 , עלייתו ונפילתו של המשטר הפאשיסטי באיטליה וכדומה.00 -הזבוב, דמוקרטיה במאה ה 

  https://www.youtube.com/watch?v=OrdaL9wlADw&feature=youtu.be קישור לצפייה בסרטון:

 רישום

 היכנסו לאתר 

edu.glogster.com 

     " הירשם" על ולחצו

(Sign Up). 

 

  בגלילה למטה תוכלו

לחצן הלמצוא את 

לרישום לגרסת 

 הניסיון.

 
  גרסה זו מאפשרת

לכם עריכה מלאה    

 ימים. 00-ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OrdaL9wlADw&feature=youtu.be
http://edu.glogster.com/
http://edu.glogster.com/
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  מלאו את הפרטים

או היכנסו עם חשבון 

 גוגל.

  המערכת מכירה בתי

, ספר רבים בישראל

כך שתוכלו לבחור 

את בית הספר בו 

 .אתם מלמדים

 הירשם" על לחצו"       

(SIGN UP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ()פוסטר/כרזה יצירת גלוג

  הגלוגיצירת 

  בדף הבית תוכלו לראות

את כל המידע שיצרתם, 

הכיתות שלכם, תלמידים 

 וכדומה.

  צור גלוג חדש"לחצו על"         

(CREATE NEW GLOG). 
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  בחרו את תבנית הבסיס

מתוך  המתאימה לכם

 .התבניות המוצגות

  המתינו שכל האובייקטים

 טענו.יי

  אם ברצונכם להתחיל גלוג

חלק, מחקו את 

 על האובייקטים שבתבנית

בחירתם ובלחיצה על  ידי

 .Delמקש 

 

 

מצויות כל הכלים בסרגל 

 אפשרויות העריכה:

 TEXT - הוספת טקסט.  

 GRAPHICS -  הוספת

מהמאגר,  גרפיים אלמנטים

 מהאינטרנט או מהמחשב.

  IMAGE- הוספת תמונות.  

 WALL - .קביעת רקע 

 PAGE -  חיצוניקביעת רקע 

 לגלוג עצמו.

 AUDIO -  קובצי הוספת

או קישורים מוזיקה/קול 

 .לקובצי קול

 VIDEO -  סרטונים הוספת

 .לסרטוניםאו קישורים 

 DATA -  קישור לקבצים

 .PDFאו  Wordכמו 
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 (WALL) הוספת רקע

  לחצו עלWALL. 

  בחרו רקע מתוך

, קבצים שלכםה

או  קבצים ברשת

מתוך הגלריה של 

 התוכנה.

 

 

 

 

  תמונת בחרו את

 ואז לחצו על הרקע

 .(USE IT) "החל" 

 .הרקע יופיע מידית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 גלריה
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 (TEXT) טקסטהוספת 

באפשרותכם להוסיף 

 טקסט בסגנונות שונים.

בחרו את הסגנון 

על המתאים לכם ולחצו 

 .(USE IT)"החל" 

 

 

 

 

 

 

 

 

באפשרותכם לערוך את 

הטקסט בצורות שונות 

 .ולהוסיף קישור

 

 

 

 

 

 

לכל אובייקט יש 

 אפשרויות עריכה:

 גודל ישינו 

 סיבוב 

  מחיקה 

  נעילה  

  מיקום 

  צבע 

  קישור 

  עריכת טקסט 

  צל 

 

 

 

 

 

 קישור הוספת

 פונט בחירת

 פונט גודל
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 (IMAGE) הוספת תמונות

  לשוניתלחצו על 

IMAGE  והעלו את

התמונות שלכם 

 .   בלחיצה על

  המתינו בסבלנות

 להעלאת הקבצים.

  אופן העריכה זהה

 לעריכת טקסט.

 

 (GRAPHICS) הוספת גרפיקה

  לשונית לחצו על

GRAPHICS. 

  בחרו את האובייקט

לבחירת  באופן זהה

 .תמונה

 

 שימו לב!

לאובייקטים 

הנפשה מסוימים יש 

והם ילוו  (,אנימציה)

 בתווית: 

 

רוב האובייקטים 

מוכנסים או נבחרים 

 בדרך זהה.
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  (VIDEO) הוספת סרטון

  ניתן להוסיף סרטון

 מקובץ או 

 .YouTube-מ

  להוספת סרטון 

, לחצו YouTube-מ

והזינו  YouTubeעל 

 את הקישור.

  באפשרותכם לחפש

 מאגר סרטוניבתוך 

youtube  שמספק

עבורכם לפי  האתר

 נושאים.

 

  ושיתוף צפייה בתוצר

ואז על  (SAVE)" שמירהלחצו על "

 .(PREVIEW)"צפייה" 

 

 

 

 

 

 

תתבקשו  "שמירה"בלחיצה על 

לתת שם לגלוג ולמלא מידע 

יע לכם, לתלמידים שלכם ישיס

 ולמחנכים אחרים:

 תחום דעת 

 כיתה 

 תיוג 

 קישור 

 פרטיות 

 לחצו על "סיום שמירה" 

(FINISH SAVING). 

 

 

 

 צפייה שמירה

 דעת תחום

 כיתה

 תיוג

 קישור

 מותאם

 פרטיות
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בסיום השמירה תקבלו את 

אותו תוכלו ש ,הקישור שיצרתם

באמצעות דואר  להעתיק ולשתף

 .אלקטרוני

 

 לחצו על "צפייה"

(VIEW THIS GLOG).  

 

במצב צפייה תוכלו לבדוק את 

והסרטונים  AUDIO)קול )הבצי וק

(VIDEO ).שהוספתם 

 

 

 
 

 .לקישורלדוגמה היכנסו 

http://rotemnim01.edu.glogster.com/englandlogago/

