יצירת מצגת משותפת ב ,google doc.
נערך ע"י ענת ביננטל בי"ס "הר שכניה"
נכנסים לאתר הכיתה עם שם המשתמש והסיסמא.
בחלקו העליון של המסך לוחצים על Docs

מתקבל חלון חדש.
אם אתן מעוניינות לעבור לתצוגה בשפה העברית יש ללחוץ על כפתור "גלגל
השיניים" שנמצא ליד כתובת המייל שלכן .לאחר מכן לבחור "הגדרות גוגל ."doc
יתקבל החלון הבא בו צריך לבחור עברית ולאשר.

לוחצים על צור חדש ובוחרים מצגת.
מתקבלת מצגת ריקה.

חשוב לשנות את שם המצגת מיד בתחילת העבודה על מנת שנוכל אחר כך למצוא
את המצגת שלנו ברשימת המסמכים המשותפים.
מכניסים את ההוראות למצגת הרצויה בחלון המרכזי

הקובץ נשמר באופן אוטומטי כל מס' שניות.
הנחו את התלמידים שכל אחד מהם צריך להוסיף שקופית ולכתוב בה את המלל
שלו.

הוספת שקופית חדשה.
שכפול שקופית קיימת

 אם מעוניינים שבכל השקופיות יהיה אותו רקע ואותו עיצוב יש להנחות את
התלמידים לשכפל את השקופית ,אם מעוניינים בעיצוב אישי של כל תלמיד-
יש להוסיף שקופית חדשה.
שיתוף המצגת:
ללא שיתוף לא ניתן יהיה להוסיף /לשנות את המצגת.
לוחצים על כפתור "שיתוף"

בררת המחדל היא שהקובץ הוא פרטי שלנו ולכן יש
לשנות זאת .נבחר ב"שנה"

כעת נגדיר שכל אחד שיש ברשותו קישור יוכל
לצפות במצגת.

נסמן  Vליד עריכה ,כך שכל אחד יוכל לערוך
את המצגת.
כאשר כל התלמידים יסיימו לכתוב במצגת
נכנס שוב לחלון זה ונמחק את ה  Vשסימנו .כך המצגת תהייה סגורה בפני עריכה.
לסיום לוחצים על "שמור".

מתקבל חלון אשר בחלקו העליון הכתובת
שאותה נשתף עם כל התלמידים .יש להעתיק
כתובת זו ולשלוח במייל או להכניס אותה
לקישור בתוך אתר הכיתה.
לסיום לחצו על "בוצע".

שינוי רקע במצגת:
לחיצה על פורמט -הגדרות מצגת.
מקבלים  2אפשרויות:
שנה ערכת נושא -שקופיות רקע מוכנות
לבחירתכן.
שינוי רקע -בחירה של תמונה קיימת
(מקובץ במחשב) שתשמש כרקע או
בחירת צבע למילוי.

עיצובים נוספים:
לחיצה על "הוסף" בסרגל הכלים תפתח חלון חדש ובו
אפשרויות נוספות:
הוספת תיבת טקסט
הוספת תמונה (מקובץ במחשב או ע"י קישור ישיר
לדף אינטרנט בו נמצאת התמונה) .ניתן גם לגרור
ישירות תמונות מדפי האינטרנט אל הדף הרצוי
במצגת( .גרירת תמונה מדף האינטרנט ולא ממנוע
חיפוש)
הוספת ציור -נפתח דף חדש שבו ניתן לצייר (כמו בצייר) .בסיום יש ללחוץ על "שמור
וסגור".
הוספת וידאו -קישור לסרטון ב . You tube
הוספת טבלה -יש לבחור את מס' העמודות ומספר השורות הרצוי ע"י גרירת
העכבר.
עצב -הוספת צורות אוטומטיות.

