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 מדריך למרצה –פתקיות  לוח

 

 בדומה ללוח פדלט., שיתופי המאפשר הוספת פתקיות ללוח ,לוח פתקיות נוסף רכיב חדש moodle-ל

 .ןפי צבע או תוכ-ניתן למיין עלהרכיב מאפשר הן למרצה והן לסטודנטים להוסיף פתקיות טקסט ללוח, את הפתקיות 

 

 מה במדריך

 ת לאתר הקורסהוספת לוח פתקיו •

 ניהול פתקיות על גבי הלוח •

 הוספת פתקיות ללוח •

 צפייה בפתקיות •

 לאתר הקורס לוח פתקיות הוספת

 .נלחץ על ו , נעבור למצב עריכהmoodle-ניכנס לאתר הקורס ב .1

 

 .נלחץ על ו נבחר בפעילות  שתפתחבחלונית  .2

 :נגדיר שם לפעילות ונוסיף הנחיות .3

 

 :כמפורט להלן נוסיף הגדרות .4
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 הגדרות פתקית 

 
 

  הצבעותהגדרות 

 

  

תוצגנה  אז ,תיבה זוב Vאם נסמן 
ההנחיות על גבי הלוח מתחת לשם 

 הפעילות

נוכל להגביל  אז ,תיבה זוב Vאם נסמן 
 את מספר הפתקיות לכל משתמש 
ונוכל להגדיר את מספר הפתקיות 

 למשתמש

יוצג שם  אז ,תיבה זוב Vאם נסמן 
 הסטודנט על גבי הפתקית

הפתקית תוצג  אז ,תיבה זוב Vאם נסמן 
 גבי הלוחוית על ובז

נוכל להגדיר אם תהיה אפשרות להצביע 
"like" לפתקית 

בתיבה זו נוכל להגביל את  Vאם נסמן 
מספר ההצבעות למשתתף ולהגדיר את 

 כמות ההצבעות
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  צבעיםהגדרות 

 
 

 תחילת הפעילות ו/או סיומהשתגדיר את  ת גישהנוכל להוסיף הגבל .5

 

 

תיבה זו  V -אם נסמן ב
נוכל לאפשר למשתמש 

 לבחור את צבע הפתקית

תיבה זו  V -אם נסמן ב
נוכל לאפשר הצגת מקרא 

 לצבעי התווית

כל צבע שנרצה  V -נסמן ב
לבחור להשתמש בו. ניתן 

 צבעים שונים 6לבחור עד 

נוכל להוסיף לכל צבע 
לדוגמה  –תווית שם 

 2, קבוצה 1קבוצה 
וכדומה, או להוסיף 

נושאים לפעילות לדוגמה 
קבוצת הפתקיות הצהובה 
היא בנושא למידה מרחוק 
הירוקה בנושא של למידה 

 סינכרונית וכדומה

נלחץ על הוספת  .א
 הגבלה

 נבחר מועד .ב
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 .נלחץ על 'שמירת שינויים וחזרה לקורס', ותבסיום ההגדר .6

 ניהול פתקיות על גבי הלוח

 לרכיב שהגדרנוניכנס  .1

 

 

 בצד שמאל, נקליד את הכותרת.  -עמודות נוספות נלחץ על סימן הכותרות ולהוספת  .2

 .נוכל להוסיף מספר עמודות כרצוננו

 וספת פתקית ללוחה
 

 
 

 

נגדיר את מועד תחילת  .ג
 הפעילות

נוכל להוסיף את מועד סיום 
הפעילות באמצעות לחיצה על 
-ל מהוספת הגבלה ושינוי הגדרה 

 לסיום הפעילות תאריך והגדרת עד

ניתן להוסיף כותרת ללוח 
באמצעות לחיצה על סמל 

 העיפרון

 נקליד את הכותרת 
 Saveנלחץ על 

נוכל להציג את ההנחיות 
 ו/או המקרא

 + -נלחץ על סימן ה
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 צפייה בפתקיות

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 רוצים עזרה?
 בכל שאלה, תהייה והתלבטות אנחנו כאן, צוות תחום התקשוב במרכז להוראה ולמידה

 T.L.Center@beitberl.ac.ilדוא"ל: 

נקליד את תוכן הפתקית )ניתן 
 להוסיף טקסט בלבד( 

 נבחר את צבע הפתקית

נבחר היכן למקם את 
הפתקית שהוספנו בראש 

העמודה או  בתחתית 
 העמודה

 

 Saveנלחץ על 

נוכל לראות את הפתקיות 
 מסודרות לפי נושאים

נוכל לערוך את נושא 
 העמודות או למחוק אותו

נוכל לראות את שם 
הסטודנט שהוסיף את 

 הפתקית

נוכל לערוך את הפתקית ו/או 
 למחוק אותה

 likeנוכל להוסיף סימן 

נוכל להזיז את הפתקית 
 מנושא לנושא

mailto:T.L.Center@beitberl.ac.il

