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הנחיות למורה



כניסה

/https://padlet.com.היכנסו לקישור•

בצעו הרשמה עם החשבון הארגוני  •

.שלכם ובחרו באפשרות החינמית

התלמידים לא יצטרכו לבצע הרשמה כדי * 

.להשתמש בלוח שאתם יצרתם

https://padlet.com/


יצירת לוח חדש

.כדי ליצור לוח חדש+ לחצו על סימן •

.יופיע מגוון אפשרויות של לוחות•

כדי ליצור  " קנבס"בחרו באפשרות •

.מפת מושגים



הגדרות הלוח

.בחרו בהגדרות המתאימות לכם ולתלמידיכם•

:  שימו לב לאפשרויות התגובה שתוכלו לתת לתלמידים•

ציון אוטומטי של שמם בפוסט שיצרו-

הוספת תגובה לפוסטים אחרים-

סימון לייק או כמה כוכבים לכל פוסט-

זו הכתובת שעליכם  

לשלוח לתלמידים  

לכניסה ללוח הכיתתי  

תוכלו לבחור רקע 

ממגוון אפשרויות

הסבר  , בחירת כותרת

קצר ואייקון

אפשרויות  

תגובה שניתן  

לתת לתלמידים

לאחר סיום ההגדרות
ואז  " ה/הבא"לחצו על 

START POSTINGעל 



עריכת הלוח
ובו הנחיות קצרות לתלמידים, צרו פוסט מרכזי

לחיצה כפולה תפתח  . 1

.חדש( ריבוע)פוסט 

לכל פוסט ניתן לתת 

להוסיף טקסט  , כותרת

:  ולצרף אחת מהאפשרויות

,  קישור, קובץ/תמונה

.קובץ קול, צילום, וידאו

תפתח  ... לחיצה על 

ובו אפשרויות  , תפריט

לא כולן )נוספות 

(.  זמינות

.  באזור הטקסט הוסיפו הנחיה לתלמידים לכתיבת תוכן משמעותי.2

:לדוגמה

.ציינו תכונה חיובית של כל בן משפחה•

.כתבו מהו העיסוק המרכזי של בן המשפחה•

.  הוסיפו משהו שבן המשפחה אוהב במיוחד לעשות•

קל לי "בשלחו לתלמידים קישור ללוח עם ההנחיות המופיעות . 3

".בדיגיטלי ליום המשפחה

http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kal-li-digitali-yom-mishpaha.pdf


שיתוף התלמידים
כל תלמיד יוצר את העץ המשפחתי שלו בלוח הכיתתי

בלחיצה על פוסט  . 4

שתלמידים אחרים יצרו  

,  בלוח הכיתתי

התלמידים יראו תפריט  

ובו אפשרות  , מקוצר

אך  , לחיבור בין פוסטים

ללא אפשרות עריכת  

.פוסטים שיצרו חבריהם

ניתן לחבר בין פוסטים על ידי . 3

.  חיצים ולהוסיף מילות חיבור

"  התחבר לפרסום"לחיצה על 

"  מועמדים"תביא לכך שכל ה

.לחיבור ייצבעו בצהוב

או  " חבר"לפני שתלחצו על 
,CONNECT כתבו בתווית(Label)

.מילות קישור מתאימות

זו ההזדמנות ללמד את  

התלמידים על קשרים אפשריים  

.דמויות/פריטים/בין מושגים

כל תלמיד ייצור פוסטים  . 1

עבורו ועבור בני משפחתו  

ויחבר ביניהם בחיצים עם  

.מילות קישור

" קליק"לאחר יצירת הפוסט . 2

,  ימני עליו יביא לתפריט הבא

.הזמין ליוצר הפוסט בלבד

ניתן לבחור צבע ולערוך את  

.הפוסט או למחוק אותו



המשפחהליוםדוגמה

:בקישורבדוגמהצפו
https://padlet.com/digital21/vrhi9gkzj0cm

העלתה פוסט עם  , המורה יצרה את הלוח•

הנחיות במרכז ושלחה לתלמידים את  

.הקישור ללוח

כל תלמיד יצר פוסט עם תמונה שלו  •

ופוסטים לבני משפחה וחיבר ביניהם  

.  בחיצים עם תוויות

.כל התלמידים מחוברים לפוסט המרכזי•

המורה יכולה לערוך את מיקום הפוסטים  •
.למחוק ולערוך תוכן של פוסטים, על הלוח

https://padlet.com/digital21/vrhi9gkzj0cm

