
Glogster-  מדריך למשתמש



הערך הפדגוגי 

הצגה מקיפה ומעניינת של נושא לימודי או רעיון כללי•

עבודה שיתופית ויצירתית להצגת פרויקט ככרזה  •

יצירת עניין וקשב בתחום תוכן  •

. פלטפורמה המאפשרת ליצור פוסטרים דיגיטליים

הפלטפורמה מכילה טמפלטים עשירים של עיצוב והופכת כל פוסטר 

.מעניין ושיתופי, אינטראקטיבי, לדינאמי

http://edu.glogster.com/
http://edu.glogster.com/


תוכן עניינים  

חדש "( גלוג)"יצירת פוסטר •

עריכת פוסטר  •

עריכת טקסט•

עריכת גרפיקה•

עריכת תמונה  •

עריכת רקע•

עריכת וידאו  •

צפייה ושמירה •

טיפים לשימוש  •



כאן תמצאו את  , זהו דף הבית•

כל המידע שיצרתם  

בפלטפורמה

מאפשר ניהול אישי של  •

התלמידים , הכיתות

ואף הצגת כל  הפרוייקטים

הפוסטרים של התלמידים 

במצגת אחת

ליצירת פוסטר חדש לחצו •

 CREATE NEW GLOGעל

בחרו את תבנית הבסיס  •

המתאימה לכם מתוך 

התבניות המוצגות בלשונית  

שנפתחה

יצירת פוסטר חדש

כיתות תלמידיםפרויקטיםהצגת פוסטרים

פוסטרים

בחירת תבנית



עריכת פוסטר

לערוך  / ניתן למחוק •

את האובייקטים  

בתבנית שנבחרה  

ניתן לטעון אלמנטים  •

,  מתיקיות המחשב

אתרי אינטרנט  

ובעזרת שימוש בציוד 

המדיה של המחשב 

(מיקרופון/ מצלמה )

כפתור       פותח את  •

סרגל הכלים

צפייהשמירה

בטל פעולהחזור על פעולה

פתיחת סרגל  

הכלים

העלאת קבצים  

מהמחשב

העלאת קישורים  

מהאינטרנט

שימוש בציוד  

המדיה של מחשב



עריכת פוסטר

בסרגל הכלים מצויות  •

כל אפשרויות  

: העריכה

•Text הוספת טקסט

•Graphics הוספת

אלמנטים גרפיים 

•Imageהוספת תמונות

•Wallקביעת רקע

•Audio הוספת קבצי

קול 

•Video הוספת

סרטונים  

•Data קבציWord / 

PDF

פתיחת תפריט  

העריכה

העלאת קישורים  

מהאינטרנט

סרגל הכלים



טקסט-עריכת פוסטר 

באפשרותכם להוסיף בועיות •

טקסט בסגנונות שונים

השתמשו בתפריט המשני •

לבחירת הסגנון המתאים  

USE ITולחצו על 

לחיצה על בועית הטקסט  •

, מאפשרת עריכה של צבע

'וכוגופן , גודל

תפריט קטגוריות

כפתור בחירה



גרפיקה-עריכת פוסטר 

הוספת גרפיקה מתבצעת  •

בדומה להוספת בועית טקסט

לכל אובייקט שנוסף לבמה יש  •

:מספר אפשרויות עריכה

תפריט קטגוריות

כפתור בחירה

הקטן  / הגדל 

סובב

מחיקה  

נעילת אובייקט  

בטל פעולה אחרונה  

שכפל אובייקט

העבר לרקע

הבא לקדמה

שנה צבע

הוסף קישור 

שקיפות / צל 



תמונה-עריכת פוסטר 

הוספת תמונה מתבצעת בדומה •

להוספת בועית טקסט

הוספת תמונה מתבצעת בשתי  •

: דרכים

העלאת קובץ מהמחשב•

חיפוש במאגר התמונות של  •

Googleעל פי מילות חיפוש
הוספת צל לתמונה פותח  

אפשרויות עריכה נוספות

הוספת מסגרת

תפריט קטגוריות



רקע-עריכת פוסטר 

הוספת רקע מתבצעת בדומה •

להוספת כל אובייקט  

הוספת רקע מתאפשרת  •

: בעזרת

העלאת קובץ מהמחשב•

שימוש בגלריה •

קביעת רקע כצבע אחיד•

אפשרויות קביעת מיקום  Googleחיפוש במאגר של •

וצבע הרקע

תפריט קטגוריות



וידאו-עריכת פוסטר 

הוספת וידאו מתבצעת בדומה •

להוספת כל אובייקט  

:ניתן להוסיף וידאו באמצעות•

העלאת קובץ מהמחשב•

YouTubeחיפוש ב •

לחיצה על לחצן •

מאפשרת שליטה בעוצמת 

השמע ותחילת ניגון הסרט

הגדרות ניגון הסרט

תפריט קטגוריות



צפייה ושמירה 

ניתן לצפות בתוצר על ידי •

Previewלחיצה על 

Saveלשמירה לחץ על •

צפייהשמירה

" שמירה"בלחיצה על •

תתבקשו לאפיין את הפוסטר  

:שלכם

שם הפוסטר •

תחום דעת ונושא•

כיתה•

תגיות לפוסטר•

יהיה עליכם לבצע  , בנוסף•

הגדרת פרטיות  

ניתן לערכיה–ציבורי  ציבורי  



צפייה ושמירה 

לאזור האישי

בכל מקום ניתן לחזור לאזור  •

האישי על ידי לחיצה על לוגו 

האתר  

תחת לשונית  , באזור האישי•

Glogs ,  ניתן לצפות או לערוך

שוב את הפוסטרים שנוצרו על 

ידי המשתמש  



טיפים לשימוש 

 יש לפנות ליחידה לקידום ההוראה על מנת לקבל שם משתמש וסיסמא

מומלץ לבצע שמירה לאחר כל שינוי על מנת לא לאבד מידע

 לכל פוסטר ישנה כתובתURLניתן לשתף כתובת זו ולצפות  , אם הפוסטר הוגדר כציבורי, משלו

בתוצר באופן מקוון  


