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Kahoot! – הפעלה בזמן שיעור 

 הנחיות למרצה

 כניסה למערכת

  https://getkahoot.comהיכנסו לאתר  .1

 של חשבונכם מלאו את שם המשתמש והסיסמה .2

 

 

 על המחשב שישמש אתכם בהצגה לסטודנטים. מראשהרצוי  !Kahoot -בצעו את איתור ה

 הנחיות לסטודנטים הנחיות למרצה שלב

איתור . 1

השאלון 

 הרצוי

 My -בחרו ב -לאחר הכניסה למערכת .1

Kahoots  בתפריט העליון מצד שמאל.במסך זה

תוכלו לראות את רשימת כל השאלונים אותם 

 יצרתם.

לחצו  – הרצוי לאחר איתור השאלון השאלון .2

 על 

 

הפעלת . 2

 Kahoot -ה
יוצג בפניכם מסך בו  Play  לאחר הלחיצה על .1

 .!Kahoot -מספר אפשרויות להרצת ה

לחצו  -פי רצונכם-לאחר סימון האפשרויות על .2

כיצד וכעת יופיע מסך הנחיות  על  

 להתחבר למשחק.

 

התחברות . 3

 שחקנים
את תוכלו לראות  -לאחר הצטרפות הסטודנטים .1

 שמותיהם על המסך.

לאחר שכל  ,על מנת להתחיל את המשחק .2

לחצו על כפתור   –הסטודנטים התחברו 

 בצד ימין של המסך.

 

באמצעות כל  kahoot.itהיכנסו לכתובת  .א

 מכשיר.

בראש המופיע  Game PIN -הקלידו את ה .ב

 המסך.

עד שהמרצה יתחיל  והמתינומלאו את שמכם  .ג

 את המשחק.

מענה על . 4

 שאלה

 מסך המרצה יופיעו:על 

  .השאלות עם התשובות האפשריות לבחירה 

 הזמן שנותר למענה 

 .כפתורים בלבדעל מסך השחקנים יופיעו 

בהתאם למה כל כפתור מסמל תשובה אפשרית, 

 שמופיע על מסך המרצה. 

 על מנת לבחור בתשובה. ללחוץ על כפתורעליהם 

מעבר . 5

לשאלה 

 הבאה

 לחצו על כפתור  -לאחר מענה על שאלה
 

https://getkahoot.com/


 

  2תוך מ 2עמוד  © לחדשנות בהוראההיחידה 

 

 

 

 

 !Kahootדגשים למהלך הפעלת שאלון 

תיסגר האפשרות לענות, ויוצג באופן אוטומאטי  -לאחר תום הזמן המוקצב למענה על כל שאלה .1

 סיכום התשובות מכל המשתתפים.

המציג את הסטודנטים  scoreboardלאחר כל שאלה יוצג , quizמסוג  !Kahoot–במידה ומדובר ב .2

 המובילים ע"פ הניקוד שלהם.

מי שענה ראשון נכונה יקבל את מירב -פי מהירות המענה הנכון. כלומר-נקבע על quiz-בהניקוד  .3

 יקבלו פחות נקודות. -הנקודות בסבב, ואלו שענו נכונה אחריו

 

 

 

 

 

 

 

 

 )כאשר השם שבחרו לא ראוי וכו'(.  ידי לחיצה על שמם-ניתן "לסלק" סטודנטים על

Game PIN 

שמות הסטודנטים  

 המחוברים

 התחלת השאלון

 מסך מלא

 !Khoot -מסך התחברות סטודנטים ל 1תמונה 


