
Kahoot!-  מדריך למשתמש



הערך הפדגוגי 

Engagement))הלומדים לוקחים חלק פעיל בשיעור שהופך למעניין ומהנה יותר 

מוטיבציה להישגים גבוהים במשחק ולהופיע בטבלת המנצחים

שיקוף מלא של הידע של הלומדים בשיעור על פי השאלות שנשאלו

המשתתפים עונים על . כלי ליצירה תחרות משחקית מבוססת שאלות

.טאבלטים או מחשבים, השאלות באמצעות סמארטפונים

השאלות מוקרנות על המסך המרכזי בזמן השיעור וכל אחד מהלומדים  

.משתתף בפעילות בזמן אמת

https://getkahoot.com/
https://getkahoot.com/


תוכן עניינים  

כניסה ורישום •

בניית חידון  •

הפעלת החידון  •

ניתוח תוצאות המשחק•

טיפים לשימוש  •



/https://getkahoot.comהיכנס לאתר בכתובת •

Get My Free Accountלחץ על •

על כפתור  תוכל ללחוץ הבאה לאתר בכניסה •

בראש העמודSign Inהכניסה 

כניסה ורישום 

:הרישום הראשוני מכיל שני שלבים•

(תלמיד/ מורה )בחירת התפקיד 1.

מייל וסיסמת כניסה , מילוי שם משתמש2.

לאתר  

על מנת ליצור את  Create Accountלחץ על •

החשבון

https://getkahoot.com/


Quizשל באופציה בחר בעמוד הראשי •

בניית חידון 

בחלונית שתיפתח תתבקש לתת שם לחידון  •

!GOלאישור לחץ •



הגדר את משך , כתוב את השאלה•
נכונה תשובה הזמן למענה וכן האם 

לאאת התלמיד בנקודות או תזכה 

סרטון וידיאו להוסיף תוכל שאלה לכל •
גרירתה אל  או תמונה באמצעות 

על כפתור  האפור או לחיצה הריבוע 
'בחר קובץ'

מלא את המסיחים והגדר מהי •
על ידי תשובות  הנכונות / התשובה 

סימונם בירוק

בתפריט התחתון על מנת  השתמש •
לשמור את השאלה ולכתוב שאלה  

נוספת או למחוק שאלות

החידון בכפתורבניית סיים את •
Save & Continue

בניית חידון 

אזור כתיבת השאלה

תמונה או סרטון וידאו
זמן מענה  

ניקוד שאלה

אזור תשובות

הוסף שאלה  

שכפל שאלה  
בטל  



בשלב הסופי יש לבצע מספר  •

אפיון קבוצת היעד , הגדרות לחידון

הוא שדה החובה היחידי

אם ברצונך לשתף את החידון עם •

בחר , אחרים Kahootמשתמשי 

בהגדרות  " ”Publicבאופציה 

ומלא את תיאור החידון  , הפרטיות

והתגיות  

לפני סיום תתבקש להגדיר תמונת  •

cover לחידון

סדר את השאלות על פי רצונך באמצעות  •

גרירה פשוטה

ניתן לחזור לעריכת השאלות בכפתור•

Edit Questions

Save & Continueלהמשך לחץ •

בניית חידון 

אפיון קבוצת היעד
הגדרת פרטיות

תגיות  

רמת קושי



:לאחר בניית החידון ישנם מספר אפשרויות•

(הפעלת החידון)משחק •

!מומלץ–( Preview)צפייה בחידון •

(Edit)עריכת החידון •

אחרים  !Kahootשיתוף החידון עם משתמשי •

הפעלת החידון

אפשרות נוספת היא הפעלת החידון  •

:במועד מאחור יותר

כניסה לאזור האישי באמצעות שם  •

משתמש וסיסמא

 My Kahootsלחיצה על •

הפעלת החידון על ידי לחיצה על •

Play



ניתן לערוך  , לפני כל הפעלה של החידון•

מספר הגדרות כגון ערבול השאלות  

וערבול המסיחים

!חשוב

,  הפעיל את אופציית הצגת קוד החידון

על מנת שהמשתתפים יוכלו להזדהות 

ולהיכנס לפעילות בקלות

מפעילה את  Launchלחיצה על כפתור •

החידון

הפעלת החידון

הפעלת המשחקהצגת הקוד  



על התלמידים כעת לגלוש לאתר  •

www.kahoot.itלהזין את  , במכשיר שלהם

קוד החידון המופיע על המסך ולמלא את  

שמם

המסך המרכזי יציג את מספר המשחקים  •

שנרשמו לחידון וכן את שמותיהם 

לחץ, לאחר שכולם נרשמו•

Start Now

הפעלת החידון

קוד המשחק

כתובת האתר  

למשתתפי  

המשחק

הפעלת המשחק

http://www.kahoot.it/


המסך הראשי יציג בכל פעם שאלה  •

בנוסף . אחת והתשובות האפשריות

יופיע טיימר לזמן מענה ומונה התשובות  

שהתקבלו

במכשיר של המשיבים יופיעו ארבעה  •

ריבועים המסמלים את התשובות  

האפשריות

צורה / על התלמידים לבחור בצבע •

המתאימה לתשובה הנכונה תוך  

הקפדה על עמידה בזמן המוקצב 

לשאלה

הפעלת החידון



הפעלת החידון

התלמיד מקבל משוב מיידי על תשובתו•

נקודות יצטברו עבור תשובה נכונה •

ומהירה

בתום הזמן המוקצב לשאלה או לאחר  •

שכל התלמידים השיבו על השאלה  

יופיע מסך התפלגות התוצאות



הפעלת החידון

בתום המשחק יופיע מסך המנצחים•

לסיום המשחק Feedback & resultsלחץ על •

לתלמידים יופיע מסך משוב לגבי  •

תוצאות המשוב . האפליקציה והמשחק

יוצגו על המסך הראשי

למעבר למסך Final resultsלחץ על •

סיכום התוצאות



הפעלת החידון

במסך סיכום התוצאות ניתן להוריד את  •

או    Excelתוצאות המשחק לקובץ 

Google Drive-לשמור ב

הורדת קובץ  

תוצאות

ניתן למצוא את ריכוז•

תוצאות המשחקים  

הקודמים על ידי 

לחיצה על שם 

המשתמש באזור  

 My-האישי ובחירה ב

Results



ניתוח תוצאות המשחק 

ניקוד ואף התשובה  , מאפר ניתוח תוצאות המשחק לפי שם התלמידExcelהורדת התוצאות לגיליון 

שהתקבלה לכל שאלה  



מומלץ לבצע , עם סיום בניית החידוןPreview  על מנת לבחון את החידון גם מנקודת מבט המשתמש

( במצגת זו8ראה שקף )

כרוםדפדפןמומלץ להפעיל את המשחק ב

 באמצעות שיתוף מסכים בסקייפ(Skype) ,לשחק עם משתתפים מרוחקים, ניתן גם

 בתום המשחק ניתן לשמור את תוצאותיו בטבלתExcel  פשוטה ולערוך מעקב אחר התשובות של

המשתתפים בכל שאלה  

במקום להיכנס לקישוראפליקציהתלמידים שיש ברשותם אנדרואיד יוכלו להוריד

ברוחב הפס עליו אך כן יש להתחשב, אין מגבלה למספר השחקנים המשתתפים בחידון בו זמנית

סטודנטים50עם יותר מ בשעורצור קשר במידה ותרצו להפעיל -גולשים

טיפים לשימוש 


