תקציר הוראות
עבודה עם לוח אינטראקטיבי ActivBoard-
מתוצרת פרומיתיא'ן Promethean -
www.prometheanplanet.com

כלי העבודה הבסיסיים להפעלת הלוח האינטראקטיבי
ותוכנת ה – :ActivInspire
הוראות כלליות:
 .1וודא כי כל חיבורי הלוח ,המחשב והמקרן תקינים וכל המכשירים פועלים.
 .2העט משמש ככלי כתיבה וכעכבר המחשב.
 .3לנוחיותכם –
א .חלון עזרה ( )HELPבשפה העברית ,מאפשר הסבר לכל כלי ולכל פעולה בתוכנה.
ב – Mouse Over .מעבר עם העכבר על גבי צלמית (אייקון) ,מעלה תווית הסבר בעברית.

כלי כתיבה בסיסיים בסרגל הכלים

הכלי

שם הכלי

תיאור

דוגמאות פדגוגיות

כתיבה חופשית ומהירה
על הלוח

כתיבה ישירה על הלוח או על
אפליקציות אחרות כמו אינטרנט
ואופיס

מדגיש (מרקר)

הדגשת אובייקט או
טקסט רצוי

הבלטה  ,סימון מזהה לחלקי
המשפט ,משפטי מפתח ,תמונות.

מחק

מחיקה של העט או
המדגיש מהדף

מחיקת כלי העט או המרקר,
חשיפת תשובות בזמן רצוי.

עט כתיבה

בחירת צבע

עובי הקו

מאפשר לשנות את צבע
העט ,המדגיש ,הצורה או הדגשים שונים למיקוד
המילוי בכל צבע רצוי
מאפשר לשנות את עובי
העט ,המדגיש ,המחק
ודיו הקסם

כתיבה והדגשה על הלוח לטובת
היושבים רחוק.
הרחבת כלי המחק למחיקה
מהירה.

כלי ניווט ועריכה בסיסיים בסרגל הכלים

הכלי

שם הכלי

תיאור

הסמן

מאפשר לסמן אובייקטים
ולהזיז אותם.

הזזת מילים כתובות ותמונות עבור מיון
והתאמה.
הפניית תשומת הלב לנושא המרכזי.

מעבר בין עמודי המצגת.

מעבר בין דפי המצגת.
הוספת דף נוסף למצגת בסופה.

מעבר לדף
הקודם/הבא

דוגמאות פדגוגיות

בטל פעולה/בצע

מאפשר לבטל ולהחזיר את
הפעולות האחרונות שבוצעו

איפוס הדף.

מאפשר להחזיר את הדף
למצב האחרון בו נשמר.

שוב

Refresh

חזרה אחורנית צעד צעד להדגמת שלבי
הפעולה .מחיקת תשובות ואפשרות
לתלמיד חדש לנסות.
אפשרות למחיקת תשובות התלמידים
במהירות כהכנה לניסיון חוזר.

כלים מתקדמים לבנייה ועיצוב השיעור

דלי מילוי

הוספת צורות

רישום על
שולחן עבודה

מאפשר לצבוע משטחים ,צורות
וטקסטים.

מאפשר הוספה של מגוון צורות
למצגת.

מאפשר להשתמש במגוון כלי
התוכנה על גבי כל תוכנה
אחרת.

גרירת עותק

כלים ללימוד
מתמטיקה

שקיפות
אובייקט

דיו קסם

מאפשר להעלים אובייקטים
ולגלות אותם לפי צורך .נמצא
בתפריט "כלים"

מצלמה

זיהוי כתב יד

מזהה סימנים שנכתבו בעט
והופך אותם לדפוס.

תריס

מאפשר ליצור כמות אינסופית של
עותקים מהאובייקט על ידי גרירה.
נמצא בתפריט הלחצן הימני.
מגוון כלים המאפשרים מדידה
מדויקת ויצירת אובייקטים :סרגל,
מד זווית ,מחוגה ,מחשבון.
נמצאים בתפריט "כלים".
מאפשר את שינוי השקיפות של
האובייקט .נמצא בשורת העריכה
המופיעה בזמן סימון האובייקט.
מאפשרת לכידה של חלקי המסך
מכל אפליקציה במחשב ושמירתם
במצגת .נמצאת בתפריט "כלים"
וילון שחור המסתיר את הדף ואותו
אפשר לגלול ולחשוף בהדרגה מכל
כיוון .נמצא בתפריט "כלים".

