בזמני למידה מהבית – התקינו בחינם או כמעט בחינם
התקנת האפליקציה (יישומון) של "אינגליש קלאב"
במכשירי סמארטפון וטבלט של "אנדרואיד" ו"אפל"
אפשר להתקין ולנסות ללא כל עלות.
ההתקנה של האפליקציה מאפשרת שני שיעורים ראשונים חינמיים!
כדי להתקין את האפליקציה במכשיר הנייד:
 הכרחי חשבון – שם משתמש וסיסמא  -להורדת אפליקציות מחנות ה"אפ סטור" של אפל או
מה"פלייסטור" של גוגל .כדי לבצע רכישה אחר-כך ,הכרחי מספר של כרטיס אשראי קשור לחשבון.
 חיבור יציב לאינטרנט :כנסו להגדרות

כדי לוודא המצאות שם של רשת על יד אינטרנט אלחוטי.

 במכשירי אנדרואיד יש להקיש על האייקון של "גוגל פלייסטור"
במכשירי "אפל" יש להקיש על האייקון של "האפ-סטור"
 יש לחפש באנגלית את The English Club

 תעלה רשימה של אפשרויות  -יש לבחור


The English Club - Fern Levitt

הקש על "התקן" והמתן לסיום ההתקנה (הורדה של האפליקציה).

 הקש על פתיחת האפליקציה  .Openתעלה שאלה (תיבת שיחה) שתציע שימוש במידע הקשור לבעיות
באפליקציה כדי לשפר אותה .אפשר לאשר על ידי לחיצה על אישור Confirm
 דמות אישה תבקש מכם לבחור בשפה בה תרצו להשתמש; באיזו שפה מדבר הלומד?
 4השפות האפשריות הן :עברית ,ערבית ,אנגלית (לדוברי אנגלית הלומדים לקרוא ולכתוב) ,וספרדית.
יש לבחור את השפה בה מדבר התלמיד .בשפה בה תבחר האפליקציה תדבר ,תתרגם טקסט של
סיפורים ומילים ותשמיע הסברים.
 הקש על "הורדה"  Downloadכדי לאשר .תקבלו במכשיר שני שיעורים בחינם בשפה בה בחרת.

 כדי להתקין שיעורים נוספים הקישו על האייקון של החנות

 תופיע החנות של "נל " ובה חבילות המונחות על שולחן ועל מדף.

(למטה בצד ימין של המסך הראשי).

 מחירים:
.
 רכישה של כל  05השיעורים שבסדרה היא על ידי הורדה של "חבילת הזהב" שעל המדף
חבילת הזהב היא חינמית במכשירי אפל (אייפון ואייפאד) .למכשירי אנדרואיד ,עלות חבילת הזהב היא
המינימום המותרת ע"י חנות הפליי סטור של גוגל.₪ 3 ,
מכֵּיו ָן שהאפליקציה עשירה בקבצי קול ,תמונות וסרטים.
 תהליך ההתקנה דורש זמן ִ
לאחר שהתוכן הותקן ניתן להתחיל וללמוד – בהצלחה !!
 אופציה נוספת ,לא חובה ,לבתי ספר או משפחות שיש להם מכשיר אחד למספר ילדים:

בצד ימין למעלה
כדי לאפשר שימוש במכשיר אחד למספר לומדים ,הקש על החבילה טורקיז
בשלחן בחנות .הורדת חבילה זו מאפשרת למספר רב של תלמידים להשתמש באפליקציה תוך כדי
שמירת החומר האישי לכל לומד .העלות של חבילת טורקיז היא ( ₪ 03-05תלוי על שער הדולר).
*כדי להתאים את עוצמת הקול במכשיר ,יש להכנס להגדרות
) Settings > Device > Sound > Volume (Music, video, games, and other media.או משהו דומה.
תוודא שההגדרות לאפליקציה מאפשרות גישה למיקרופון כדי לאפשר הקלטות קריאה במשך קריאת
סיפורים.
כדאי לצייד לומדים עם אוזניות כדי שהקול יהיה מדויק ולמנוע הפרעות ללומדים וללומדים אחרים באזור.
משוב  :נשמח לשמוע מכם .נא לשלוח משוב בכל נושא אל flevitt@mindspring.com.

