עננים
יוצרים את "ענן התכונות" שלי ומשווים ביני לבין חבריי לכיתה
היום יצרנו את תמונת התכונות של הכיתה שלנו באמצעות כלי היוצר "ענן מילים".
בפעילות זו תיצרו את תמונת התכונות האישית שלכם בעזרת אותו כלי ,ולאחר מכן תשוו את תמונת
התכונות שלכם לזו של חבריכם לכיתה.

המשימה
חלק א' :יוצרים את "ענן התכונות" שלנו
 .1בוחרים את התכונות המאפיינות אותנו:
לפניכם רשימת תכונות .עברו על הרשימה ובחרו בעזרת מַ ְדגֵּש (מרקר) את עשר התכונות
שמאפיינות אתכם ביותר.

להפעלת כלי המדגש – לחצו על הסמליל
כפולה בתוך המילה שאותה אתם מבקשים לסמן.

פעם אחת .לסימון המילים במדגש לחצו לחיצה

בנים:
רגיש ,פטפטן ,כן ,רכלן ,ישר ,שקרן ,מסור ,מנומס ,רמאי ,קמצן ,מוסרי ,בעל חוש
הומור ,חברותי ,אנוכי ,תוקפן ,חנפן ,הגיוני ,נדיב ,ביקורתי ,חצוף ,סלחן ,צנוע ,עדין,
חשדן ,ילדותי ,שמח ,מתחשב ,יזם ,חרוץ ,רגזן ,סקרן ,יסודי ,ערני ,יצירתי ,תככן,
שחצן ,שאפתן ,אדיש ,נבון ,החלטי ,שקול ,עצבני ,עקבי ,שטחי ,זהיר ,תקיף ,עקשן,
אחראי ,אופטימי ,אוהב ,מעניק ,פייסן ,בזבזן ,פחדן ,עצלן ,עצוב ,קנאי ,אלים.
בנות:
רגישה ,פטפטנית ,כנה ,רכלנית ,ישרה ,שקרנית ,מסורה ,מנומסת ,רמאית ,קמצנית,
מוסרית ,בעלת חוש הומור ,חברותית ,אנוכית ,תוקפנית ,חנפנית ,הגיונית ,נדיבה,
ביקורתית ,חצופה ,סלחנית ,צנועה ,עדינה ,חשדנית ,ילדותית ,שמחה ,מתחשבת,
יזמת ,חרוצה ,רגזנית ,סקרנית ,יסודית ,ערנית ,יצירתית ,תככנית ,שחצנית,
שאפתנית ,אדישה ,נבונה ,החלטית ,שקולה ,עצבנית ,עקבית ,שטחית ,זהירה,
תקיפה ,עקשנית ,אחראית ,אופטימית ,אוהבת ,מעניקה ,פייסנית ,בזבזנית ,פחדנית,
עצלנית ,עצובה ,קנאית ,אלימה.

~~1

 .2מחליטים וקובעים עד כמה התכונה מאפיינת אותנו:
ב"ענן המילים" גודל המילה נקבע על פי רמת השכיחות שבה היא מופיעה בו :זאת אומרת שמילה
המופיעה בצורה בולטת (גודל ,צבע ושכיחות) הינה נפוצה יותר ממילה המופיעה בגודל קטן ממנה.





העתיקו את התכונות שסימנתם בטבלה (על ידי "העתק-הדבק" או על ידי גרירתן מן הטבלה
אל שורה מתחתיה).
הדביקו את שם התכונה מספר פעמים לפי מידת האפיון שלה אתכם,
לדוגמה :אם אני חושב שהתכונה "חכם" מאפיינת אותי מאוד ,אדביק אותה עשר פעמים.
תכונה אחרת פחות אופיינית אדביק פחות פעמים ,וכך אמשיך עד שאדרג את כל התכונות
שלי.
לאחר שיצרתם את רשימת המילים שימו לב להפרדה של רווח בין מילה למילה .רצוי
להפריד בין המילים גם בפסיק.

 .3צרו את "ענן המילים" שלכם:
א .מעתיקים את כל המילים ממסמך ה Word-ופותחים את הקישור לענן המילים.Tagxedo :
ב .באתר שנפתח בוחרים באפשרות "."Create

ג.

בדף שנפתח בוחרים באפשרות .Load
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ד.
ה.

בשדה "Enter Text" :מדביקים את המילים ע"י צירוף המקשים .Ctrl+V
בסיום לוחצים על מקש " "Submitוסוגרים את החלון ב.X -

ו.

לוחצים על התפריט הנשלף ליד המילה .Shape :

ז.

בוחרים את הצורה שתשמש כבסיס ה"ענן".
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ח.

ניתן להגדיר מספר הגדרות עיצוב נוספות:
בחירת ערכת צבעים אחרת

בחירת גופנים – כדי לבחור גופנים בעברית
יש לטעון אותם מן ההמחשה (להוריד את
הגופן ,לשמור אותו במחשב שלכם ומשם
לטעון אותו ע"י הפקודה.)Add Fonts :
שינוי כיוון פריסת המילים :בכל כיוון (ברירת
המחדל) ,אנכי ,אופקי ,אנכי ואופקי ביחד.
פריסת המילים באופן שונה מן המוצג.

ט.

שומרים את התמונה :לשמירת התמונה שנוצרה יש ללחוץ על מקש  saveולבחור באפשרות
 .jpeg 4mpבחלון הנפתח שמרו את התמונה בתיקיית התמונות שבמחשב שלכם.

 .4העלו את תמונת ה"ענן" שיצרתם לפורום הכיתה:
 הוסיפו תגובה להודעת הפעילות שהכינה המורה .צרפו להודעה את תמונת התכונות
שיצרתם.


עיינו בתמונות שנוצרו על ידי חבריכם לכיתה .מצאו חבר לכיתה בעל תכונות בולטות
הדומות לאלה שלכם וחבר לכיתה שתכונותיו שונות.



הוסיפו תגובה לחברים אלה ובה הציעו כיצד ניתן להשתמש בדמיון ובשונּות שביניכם
לתועלת הכיתה כולה.
עבודה נעימה!
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