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דגשים חשובים

מייל של בתקבלו הודעה בקלאסרוםי המורה "משימה שנשלחת ע/ על כל הודעה1.

".בגין"

ששם כל העבודות יסודרו לפי " עבודת כיתה"ללחוץ על לקלאסרוםמומלץ כשנכנסים 2.

".זרם"נושאים בצורה מאורגנת וברורה יותר מאשר ב

לאחר שסיימתם לבצע אותה אתם –כדי שהמורים יראו שביצעתם את המשימה 3.

".בוצע"/ "הגש"צריכים ללחוץ 

.אפורומשימה שביצעתם בצבע , בצבעכל משימה שלא ביצעתם תראה 4.



"עבודת כיתה"לכיתה ולאזור כניסה

"שאלה"מענה על 

"משימה"מענה על 

מסוג טופס" משימה"מענה על 

MEETב וידאוחיבור לפגישת

תיקיית דרייב של הכיתה

יומן גוגל של הכיתה



מראה את כל  

המשימות  

שניתנו  

במרוכז

בסרגל העליון" כיתהעבודת "ולוחצים על לקלאסרוםנכנסים 

קישור לפגישה  

במיט



מראה את כל  

המשימות שניתנו  

במרוכז

"כיתהעבודת "אזור 

סוגים שונים של 

מטלות

חומרי למידה



"שאלה"עלמענה

יש ללחוץ על הכפתור כדי  

לפתוח את המשימה



הוספת תגובה שכולם יוכלו  

לראות בכיתה

הוספת תגובה שרק המורה  

תוכל לראות

המקום בו יש לכתוב את התשובה  

. לשאלה
המשמעות היא  עיןשימו לב שאם יופיע סימון של 

שכולם יכולים לראות את התשובה

הלחצן שעליו יש  

בסיוםללחוץ 

כתיבת התשובה

"שאלה"עלמענה



יש ללחוץ על הכפתור כדי  

לפתוח את המשימה

"משימה"מענה על 



הוספת תגובה שכולם יוכלו  

לראות בכיתה

הוספת תגובה שרק המורה  

תוכל לראות

במידה וצורף קובץ שעליו אתם צריכים  

לענות את התשובות הוא יופיע כאן

(עם דף עבודה מצורף" )משימה"מענה על 

במידה ואתם צריכים לצרף קובץ  

יש לעשות זאת מפה  –משלכם 

הלחצן שעליו יש  

המענה בסיוםללחוץ 

על דף העבודה



הלחצן שעליו יש  

המענה בסיוםללחוץ 

על דף העבודה

(עם דף עבודה מצורף" )משימה"מענה על 



יש ללחוץ על הכפתור כדי  

לפתוח את המשימה

מסוג טופס" משימה"מענה על 



הוספת תגובה שכולם יוכלו  

לראות בכיתה

הוספת תגובה שרק המורה  

תוכל לראות
יש ללחוץ על הטופס כדי לפתוח 

חייבים להיות מחוברים  )ולענות עליו 

(כדי שהוא יפתח" בגין"לחשבון 

הלחצן שעליו יש  

בסיוםללחוץ 

סהטופעלהמענה

מסוג טופס" משימה"מענה על 



MEETחיבור לפגישת וידאו ב 

עבודת  "נכנסים לאזור 1.
".כיתה

כפתור ה  עללוחצים2.
MEET.

עבור  "זה בסדר"בוחרים 3.
ושימוש   , הצגת הודעות

.במיקרופון ובמצלמה

"  הצטרפות"לוחצים על4.
.ומצטרפים למפגש

1

2

3

4



תיקיית דרייב של הכיתה

בתיקייה תמצאו את כל  . "הקורסשלDriveתיקיית "כפתור הולוחצים על" עבודת כיתה"נכנסים לאזור 
(.  ניתן להגיע אליה גם מהדרייב עצמו)העבודות שלכם במרוכז 



יומן גוגל של הכיתה

.  את היומןלהוסיףבפעם הראשונה יש . "Googleיומן "כפתור ולוחצים על" עבודת כיתה"נכנסים לאזור 
.  זמני העבודות שלכם בכיתה הזואתהיומן יציג את 



!בהצלחה


