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 החינוך משרד
 וטכנולוגיה מדעל נהלימה

 ידע וניהול פיתוח ארגון תחום

 , אדר ב' תשע"ד4102מרץ  

         StorJumper-יצירת ספר דיגיטלי ב - 56 מסמך מספר : ICTארגז כלים 

StoryJumper אפליקציה ליצירת ספרות דיגיטלית לילדים. היא 

 https://www.youtube.com/watch?v=zeKxuskDAe0לסרטון הסבר הקליקו: 

 

 ., אלא להציגם בכיתה ולשתפם ברשתלהדפיס את הספרים בישראללא ניתן 

 רישום

 .storyjumper.comהיכנסו לאתר 

 .(sign-up)לחצו על "הירשם" 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הכניסו את הפרטים הנדרשים

 .(create)  "צור" על ולחצו

  הקפידו על רישום כמורים

 בתוכנה בכיתה.לשימוש 

 

 

 

  

  רישום

http://www.education.gov.il/OryanutMachshev
http://www.education.gov.il/OryanutMachshev
https://www.youtube.com/watch?v=zeKxuskDAe0
http://www.storyjumper.com/
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 דיגיטלי ספר בניית

 יצירת הספר

  ליצירת ספר דיגיטלי

חדש לחצו על "צור" 

(create).  

 אפשרותכם ליצור ב

כיתה וירטואלית 

ולמצוא ספרים שכבר 

 נמצאים באתר.

 

  אנו נתמקד ביצירת ספר

 חדש ללא תבנית נושא.

  לחצו על הקישור

 הראשון:

Build a book from 

scratch. 

  בגלילה למטה תוכלו

למצוא תבניות לנושאים 

שונים כגון: מזון, הים 

 וכדומה.

 

 

 

 
 אפשרויות עריכה

בעמוד העריכה הראשי 

נמצאות כל אפשרויות 

 העריכה:

  תצוגת פריסת העמוד

 לעריכה נוחה יותר.

  מעבר בין עמודים

 .בעריכה

 לשימושכם. דמויות 

  לסביבת  מוכןרקע

 הסיפור.

 .ייבוא תמונות שלכם 

  טקסט.עריכת 

 

 
 

 

 

 

 עמוד פריסת
 בין מעבר  בעריכה

  עמודים

  דמויות

  רקע

  תמונות ייבוא

 טקסט עריכת

http://www.education.gov.il/OryanutMachshev
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בתחתית העמוד ניתן לבצע 

 פעולות:האת 

 שמירה 

 ביטול 

 יציאה 

  מעבר בין עמודים 

 בדיקת איות באנגלית 
 

 בחירת כריכה

  תוכלו  "כריכה"בלחיצה על

 לערוך את כריכת הספר.

  הכניסו את שם הספר בשורה

 הראשונה.

  הכניסו את שם המחבר

 והמאייר בשורה התחתונה.

  באפשרותכם לערוך את צבעי

 והכריכה. טהטקס

 

 .ערכו את הכריכה הפנימית

 

 

  

 

  

 הכריכה עריכת

 פנימית כריכה

http://www.education.gov.il/OryanutMachshev
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 עריכת הדפים

  "לחצו על "רקע(scenes). 

  על רקע נוסף    לחצו     

(More SCENES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתוך מאגר  ותבחרו תמונ

"סיום"  על הנושאים ולחצו

(Done). 

 .יבאו תמונה שלכם כרקע 

 

 

 

 

 

 

 את התמונה בלחיצה עליה.הגדילו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נוסף קער

  קער

 נושאים מאגר

תמונות ייבוא  
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  באותו אופן הוסיפו דמויות

 ותיבות טקסט.

  באפשרותכם לשנות את גודל

בגרירת התמונה או התיבה 

 הקצה שלהן.

  באפשרותכם לסובב את

 .°063 הדמויות

 או תיבה עבור כל תמונה 

 תוכלו:

 .לשכפלה -

 .את כיוונה להפוך -

 .אחורה הלהעביר -

 .קדימה הלהעביר -

 

 שמירה

  שמירה"לחצו על( "(save 

 העמוד. תבתחתי

  עריכה לחצו על הלסיום

 .(exit)"יציאה" 

 

 

 

  

 עריכה אפשרויות

 תמונה גודל שינוי

 יציאה שמירה

 התמונה סיבוב
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 הצגה ושיתוף

 :לאחר היציאה מעריכה באפשרותכם

  בספרלצפות. 

 לערוך. 

 לשתף. 

  ערההלרשום. 

 

 שימו לב!

 לא ניתן להדפיס את הספרים בישראל.

 

 

 

 

 

 

 

 ברשת בלחיצה על שיתוף תוכלו לפרסם את הספר 

 .ולקבוע שהצפייה בספר תהיה פתוחה לכולם

 ולא  תוכלו לשלוח קישור לספר לאנשים ספציפיים

 .לפרסם אותו

 

 

 

 .לקישורלדוגמה היכנסו 

כאן להיכנסו  לדוגמאות נוספות באתר

http://www.storyjumper.com/book/index/1384

Madness#page/18-4802/Multiplication. 

 

 

 

 

 צפייה

 שיתוף

  פרסום

 ישיר קישור

 הערה רישום

http://www.education.gov.il/OryanutMachshev
http://www.education.gov.il/OryanutMachshev
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