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Screencast O matic veebiaadess: https://screencast-o-matic.com/

Programmi kirjeldus
Selle programmiga on sul võimalik salvestada enda ekraanis häälega (vajadusel
ka enda pildiga) kuni 15 minutiline video.

Näide: Mina olen kasutanud antud keskkonda õpilaste ülesannetele tagasiside
andmiseks või loovtöö juhendamiseks distantsilt.

1) Joogaratta näide ilm selgitava tekstita: https://screencast-o-
matic.com/watch/cYjejlEPJ1  või loovtöölisele Canva.com keskkonda tutvustav
juhend https://screencast-o-matic.com/watch/cYfbITzwfY

Hea eesti keelne juhend:
https://youtu.be/ul7R6Fch_z8

https://screencast-o-matic.com/
https://screencast-o-matic.com/watch/cYjejlEPJ1
https://screencast-o-matic.com/watch/cYfbITzwfY
https://youtu.be/ul7R6Fch_z8


Pinterest veebiaadess: https://www.pinterest.com/

Programmi kirjeldus
Tegemist on veebilehega, kus on võimalus leida endale palju põnevaid ideid ning
neid salvestada erinevatesse kaustadesse nii privaatselt kui ka avalikult.
Hellitavalt võime seda keskkonda nimetada sotsiaalseks järjehoidjaks :)

Näide: Mina olen antud keskkonnast saanud mitmeid ideid nii harjutusvara jaoks
kui ka leidnud palju põnevat ning toetavat materjali uue ainekava kohta (teiste
riikide kogemused ja näited)

VIDEOJUHEND (KASUTATUD SCREENCAST-O-MATIC KESKKONDA)

https://www.pinterest.com/


Canva veebiaadess: https://www.canva.com/

Programmi kirjeldus
Registreerida saab läbi Google või Facebooki konto. Selle platvormi abil
on lihtne luua erinevaid plakateid, kaarte, kutseid jms. Keskkond toimib
tiri&tõmba põhimõttel, mis teeb selle väga kasutajasõbralikuks.

Keskkonda on võimalik muuta ka eesti keelseks!

https://www.canva.com/et_ee/


Üleval paremas servas asub registreei nupp.
Järgmiseks sammuks on sul võimalik antud
keskkond siduda oma gmaili või facebooki
kontoga.

NB! Registreeri ennast kindlasti
õpetajana! - loob palju tasuta võimalusi
ilma vesimärkideta!



LOO UUS KUJUNDUSKÕIK SINU LOODUD KUJUNDUSED

ERINEVAD KUJUNDUSE MALLID



LOO UUS KUJUNDUS

Saad valida, millist kujundatavat
elementi sa looma soovid hakata!

valik juba valmis kujundusi, mida
saad hakata ise muutma!

VÄIKE TUTVUSTAV VIDEO:



PDF Candy veebiaadess: https://pdfcandy.com/

Programmi kirjeldus
Lehekülg, mille abil saab pdf dokumendiga teha erinevaid toiminguid:

1) muuta word pdf-ks
2) pdf muuta wordiks
3) Lõigata pdf-i
4) liita erinevaid pdf-i lehekülgi
5) jne.

https://pdfcandy.com/


Actionbound veebilink: https://en.actionbound.com/

Programmi kirjeldus

Actionbound on mängude loomise vahend, mida saab kasutada
nutiseadmetega. Telefoni või tahvliga mängu läbimiseks on vaja vastav
rakendus enda seadmesse paigaldada. Alustamiseks peab olema ka
internetiühendus, mängu jooksul seda enam vaja pole. Lõpptulemused
saadetakse taas interneti teel (tulemuste saatmine ei pea toimuma kohe
mängu lõpus).

seiklusmäng nutiseadmele

Rakendus on olemas nii Androidile https://play.google.com/store/apps/details?id=de.actionbound
kui ka IOSile: https://itunes.apple.com/de/app/actionbound/id582660833?mt=8

Seiklusmängu loomine
Seiklusmäng tuleb luua veebiaadressil: https://en.actionbound.com/, kus on olemas nii inglis- kui ka saksa-keelne keskkond. 
Isiklikuks otstarbeks ja haridusasutustele on programmi kasutamine tasuta.

ACTIONBOUNDI MÄNGU LOOMISE JUHEND veebis (juhendi autorid on: Helle Kiviselg, Siret Saarniit ja Marika Anissimov):
https://docs.google.com/document/d/1YF8J77auGREYkpISHULDG4YgAipqK3_TftdFC0kdnyk/edit 

https://en.actionbound.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.actionbound
https://itunes.apple.com/de/app/actionbound/id582660833?mt=8
https://en.actionbound.com/
https://docs.google.com/document/d/1YF8J77auGREYkpISHULDG4YgAipqK3_TftdFC0kdnyk/edit
https://docs.google.com/document/d/1YF8J77auGREYkpISHULDG4YgAipqK3_TftdFC0kdnyk/edit


Tulemuste vaatamise VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=PBuDDkqh9N4&t=2s

Mängu mängimise VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zs4VYLgs-4c&t=1s

Mängu tutvustav DEMOVIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=FXj3e-krNDQ

https://www.youtube.com/watch?v=PBuDDkqh9N4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Zs4VYLgs-4c&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=FXj3e-krNDQ


Lae enda telefoni alla Actionbound äpp1.
    Android  telefonile: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.actionbound
    IOSile (Apple): https://itunes.apple.com/de/app/actionbound/id582660833?mt=8

3. Actionbound`i rakenduse abil skanneeri nutiseadmesse QR-kood.
Edaspidi saab otsida soovitud mängu ka nime järgi. Mänge saab valida ka kaardilt asukoha alusel
juhul, kui asukoht (nt alguspunkt) on mängu sisestatud. 

Proovi mäng (autor Anne Krull)

Mängime proovimängu

2. Ava enda telefonis või tahvelarvutis Actionbound äpp

4. Pärast sisenemist (QR-koodiga) on näha mängule antud hinnangud. Järgmisena tuleb
võistkonnale anda nimi ja lisada liikmed. Mäng algab vajutades “Let´s go!”.

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.actionbound
https://itunes.apple.com/de/app/actionbound/id582660833?mt=8


Juhendi autorid on: Helle Kiviselg, Siret Saarniit ja Marika Anissimov
________________________________________________________________________________________

seiklusmäng nutiseadmele
Actionbound on mängude loomise vahend, mida saab kasutada nutiseadmetega.   Telefoni või
tahvliga mängu läbimiseks on vaja vastav rakendus enda seadmesse paigaldada.
Alustamiseks peab olema ka internetiühendus, mängu jooksul seda enam vaja pole.
Lõpptulemused saadetakse taas interneti teel (tulemuste saatmine ei pea toimuma kohe
mängu lõpus).
Rakendus on olemas nii Androidile
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.actionbound
kui ka IOSile: https://itunes.apple.com/de/app/actionbound/id582660833?mt=8

Seiklusmäng tuleb luua veebiaadressil: https://en.actionbound.com , kus on olemas nii inglis-
kui ka saksa-keelne keskkond. Isiklikuks otstarbeks ja haridusasutustele on programmi
kasutamine tasuta.
Programm on Saksamaal saanud haridusvaldkonnas ka auhinna.

Mängu loomine

“Public Bounds” valiku alt leiab avalikult jagatud rajad/mängud, kaardilt saab neid valida ka
asukoha järgi (kui mängu on asukoht sisestatud).

Mängu loomiseks vajuta “Create a Bound”, seejärel saab luua uue konto või logida sisse
olemasolevaga.

Pärast sisselogimist on menüüs valik “ My Bounds.”, kust
saab vaadata enda koostatud mänge ja alustada uue loomist
(Create new Bound).

Uuele mängule tuleb panna pealkiri ja lisada see URLile. Soovitatav on panna nimi, mis
seostub mänguga, kuna mängu saab hiljem nimetuse järgi otsida.

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.actionbound
https://itunes.apple.com/de/app/actionbound/id582660833?mt=8
https://en.actionbound.com


Seejärel ilmub loodud mängude alla uus, mida saab vaadata, täiendada ning parandada.

Edit-nupust saab hakata osade kaupa mängu looma.

Kõikide osade puhul tuleb pärast sobiva info sisestamist vajutada

Mängule on võimalik lisada järgmisi osasid:
1) Stage-(etapp)- kaardi järgi saab määrata näiteks mängu alguspunkti. Selle punkti võib

ka vahele jätta, sellisel juhul see mängus ei kajastu.

2) Information- mängu info ja selgitused,  mida tegema peab.

3) Quiz- küsimused ja ülesanded

Ülesannete tüüpe on neli.
a. Solution input - täpne sisestatav vastus (tekst, number või mõlemad).

b. Multiple choice - valikvastused. Õigeid vastuseid võib olla mitu ja
see/need tuleb märkida linnukesega.
Iga sisestatud vastusevariandi kinnitamiseks tuleb vajutada
“linnukesele”.

Juhendi autorid:  Helle Kiviselg, Tallinna Sikupilli Keskkooli õpetaja

Siret Saarniit, Ääsmäe Põhikooli õpetaja

Marika Anissimov, Viljandi Gümnaasiumi haridustehnoloog



Estimation - hinnang
c. Sort list - saab etteantud loetelu järjestada. Sisestada tuleb õige järjekord.

Kõikide ülesannete juurde on võimalik lisada õige vastuse eest saadav punktide arv,
lubatud katsete arv, vale vastuse eest saadavad karistuspunktid. Soovi korral võib lisada
abistavaid vihjeid (neid ei näidata esimesel vastamise katsel).
Veel on võimalik lisada ajapiirang, õige vastuse korral kohustus jätkamiseks, vale vastuse
korra-l  õige vastus.

4) Mission - mängijad peavad täitma mingi ülesande, mille eest nad punkte ei saa.
Näiteks mõtlevad välja mingi hüüdlause, pildistavad midagi või teevad video.
Samas ei pea üldse vastust saatma  (None).

5) Tournament - turniir rühma liikmete vahel. Näiteks hakatakse võistlema paari kaupa,
kes jõuab kauem hinge kinni pidada. Võisteldakse seni, kuni grupiliikmete vahel on
selgunud parim. Lõpuks sisestatakse tulemused nutiseadmesse, mida mängu koostaja
hiljem skeemina näeb.

6) Scan code - mängija peab skaneerima kuhugi peidetud QR-koodi. Saab kasutada nii
keskkonnas genereeritud koodi-kui ka enda tehtud koodi. Samuti saab määrata
ülesande eest punktid ning märkida, et ilma koodi skaneerimata ei ole võimalik jätkata.

7) Find spot ( leia asukoht)-ilma asukohta leidmata ei ole võimalik jätkata. See
ülesanne nõuab GPSi kasutamist, seega ei saa seda kasutada hoonetes, kõrghoonete
läheduses jne. Täpsete koordinaatide määramiseks peab olema vähemalt kolm
satelliiti.

8) Survey (küsitlus)-hea lihtne võimalus küsida mängijate arvamust või eelistusi.

Juhendi autorid:  Helle Kiviselg, Tallinna Sikupilli Keskkooli õpetaja

Siret Saarniit, Ääsmäe Põhikooli õpetaja

Marika Anissimov, Viljandi Gümnaasiumi haridustehnoloog



Kõiki mängu osasid saab pärast sisestamist liigutada vasakult paneelilt, s.t. saab muuta
järjekorda, kustutada või ka täiendada sisu.

Järjekorda saab muuta ülevalt paremast nurgast (Sequence), kus on lisaks teisigi võimalusi.

Settings alajaotusest saab lisada mängu orienteeruva aja (min) ja pikkuse (km) jms.

Test`i alt antakse QR-kood, millega saab mängu kontrollida testversioonina.

Päriselt mängima asumiseks tuleb mäng lisada online`i.

Juhendi autorid:  Helle Kiviselg, Tallinna Sikupilli Keskkooli õpetaja

Siret Saarniit, Ääsmäe Põhikooli õpetaja

Marika Anissimov, Viljandi Gümnaasiumi haridustehnoloog



Asume mängima

Actionbound`i rakenduse abil on võimalik lugeda nutiseadmesse QR-kood (Scan code) või
otsida soovitud mängu nime järgi. Mänge saab valida ka kaardilt asukoha alusel juhul, kui
asukoht (nt alguspunkt) on mängu sisestatud.

Pärast sisenemist (QR-koodiga või mängu nimega) on näha mängule antud hinnangud.
Järgmisena tuleb võistkonnale anda nimi ja lisada liikmed. Võistkonda peab lisama vähemalt
kaks liiget ( saab lisada ka üle 14 liikme). Mäng algab vajutades “Let´s go!”.

Mängu tulemused salvestatakse automaatselt. Pildi või video
üleslaadimiseks tuleb anda eraldi käsk (Start upload).
Kui seda ei anna, mäng edasi ei lähe.

Lõpptulemused (Results) on näha mängu koostajale “My Bounds” alt tegevuste (Actions)
menüüs.

Juhendi autorid:  Helle Kiviselg, Tallinna Sikupilli Keskkooli õpetaja

Siret Saarniit, Ääsmäe Põhikooli õpetaja

Marika Anissimov, Viljandi Gümnaasiumi haridustehnoloog



Kõikide gruppide ja grupiliikmete tulemused kajastuvad mängu koostaja kontol.

Tulemuste avalikustamine sõltub mängija enda valikust, kas ta lubab seda või mitte.
Grupi tulemused on võimalik tellida endale eraldi meilile.

Edasine avastamisrõõm jääb teile!

HEAD KATSETAMIST!

Juhendi autorid:  Helle Kiviselg, Tallinna Sikupilli Keskkooli õpetaja

Siret Saarniit, Ääsmäe Põhikooli õpetaja

Marika Anissimov, Viljandi Gümnaasiumi haridustehnoloog



Töölehtede loomise, jagamise ja tagasisidestamise keskkond

Veebiaadress: https://app.wizer.me/

Programmi kirjeldus
Wizer on töölehtede loomise, jagamise ja tagasisidestamise keskkond. Wizer
on töölehtede loomise, jagamise ja tagasisidestamise keskkond. Eraldi
kontod on õpetajale ja õpilasele. Töölehele saab lisada küsimusi (avatud,
valikvastustega, lünkadega jne), tabeleid, joonistust, teksti, pilte, videoid, linke
ja vistutamiskoodiga erinevat sisu. Valmis töölehte saab jagada õpilaste ja
õpetajatega. Õpetaja näeb, kui palju õpilased saavad punkte ning soovi
korral võib parandada antud punkte. 

Näidistööleht (Anne Krull): https://app.wizer.me/preview/TGA8T2

VAATA WIZER VIDEO TUTVUSTUST (eesti keeles) ÕPETAJALE: https://www.youtube.com/watch?v=SwM6Fcl7MnQ&t=310s

WIZER juhend töölehe koostamiseks asub veebis siin (autor Anne Krull): 
https://docs.google.com/document/d/1GLk95KKJ-d4beLPwQ9WjEG20ntreU8k27jr7pDoanxk/edit

https://app.wizer.me/
https://app.wizer.me/preview/TGA8T2
https://www.youtube.com/watch?v=SwM6Fcl7MnQ&t=310s
https://docs.google.com/document/d/1GLk95KKJ-d4beLPwQ9WjEG20ntreU8k27jr7pDoanxk/edit


VAATA WIZER VIDEO TUTVUSTUST (eesti keeles) ÕPETAJALE
https://www.youtube.com/watch?v=SwM6Fcl7MnQ&t=310s

_______________________________________________________________________

Wizer on töölehtede loomise, jagamise ja tagasisidestamise keskkond.

1. Alustamine - Et keskkonda kasutada, peate minema lehele https://app.wizer.me/.
Looge konto õpetajana või õpilasena (saate hiljem muuta)

2. Konto loomine
Logige sisse sobival viisil (Google, Edmodo, Microsoft või e-mail).

https://www.youtube.com/watch?v=SwM6Fcl7MnQ&t=310s
https://app.wizer.me/


3. Töölehe koostamine
Töölehe koostamiseks sisestage töölehe info, mis vanusele see on mõeldud, märksõnad ja
pealkiri. Seejärel valige kujundus ning kirja värvus ja font.

Lisage ülesandeid.

Anne Krull Tartu 03.01.2017



● Kõikidel ülesannetel saab muuta tähe suurust ja värvi.
● Lisada võib emotikoni, pilti, linki ning ala- ja ülaindekseid.
● Küsimuse võib esitada ka suuliselt.
● Küsimuste järjekorda ning punkte on võimalik hiljem muuta.

3.1. Tekst -  Sisestage pealkiri ja tekst.

3.2. Pilt - Laadige pilt arvutist või otsige pilte veebist

Anne Krull Tartu 03.01.2017



3.3. Video - Võite lisada märksõna  või Youtube video URL-i. Sisestage pealkiri ja
tekst.

3.4. Link - Sisestage URL, et vistutada veebileht oma töölehele. Sisestage pealkiri ja
tekst.

Anne Krull Tartu 03.01.2017



3.5. Avatud küsimused - Sisestage küsimus. Vastuse rea laiust saab muuta.

3.6. Valikvastustega küsimused - Sisestage küsimus ja vastuse variandid. Õige(d)
vastused tuleb ära märkida.

Anne Krull Tartu 03.01.2017



3.7. “Täida lüngad” küsimused - Sisestage tekst ning märkige ära sõna, mida soovite
asendada tühja ruumiga ja siis vajutage "Blank It" nupule.

3.8. Interaktiivne pilt - Laadige pilt üles, pange pealkiri ning sisestage õpilastele
ülesanne. Seejärel vajutage pildil sobivale kohale ja kirjutage õige vastus.

Anne Krull Tartu 03.01.2017



3.9. Sõnade vastavusse seadmise küsimused - Sisestage pealkiri ja õpilastele juhend
ning lisage omavahel sobivad paarid ühele reale.

3.10. Tabeli küsimused - Valige ridade ja veergude arv ning vastuse tüüp.
Instructions alajaotuses täitke need tabeli osad, mis on nähtavad õpilastele. Key
answers alajaotuses täitke õiged vastused.

Anne Krull Tartu 03.01.2017



3.11. Sorteerimise küsimused - Sisestage õpilastele juhend ning lisage tulpade
pealkirjad ja vastusevariandid.

3.12. Joonistamine - Sisestage pealkiri ja õpilastele juhend

Anne Krull Tartu 03.01.2017



3.13. Vistutamine - Sisestage Vimeo video, Slideshare esitlus, ThingLink interaktiivne
pilt, Google Maps vms. Kopeerige soovitud veebilehe embed-kood ja asetage teksti
kasti. Lisage ka pealkiri ja  juhend õpilastele.

4. Jagamine - töölehte saab jagada nii õpilastele kui õpetajatele

Anne Krull Tartu 03.01.2017



5. Vastuste vaatamine, tagasisidestamine ja hindamine - Kui õpilasel on vastamine
pooleli, siis on tema nime järel working, kui aga vastanud, siis saadud esmased punktid.
Küsimuste vastuseid kontrollides saab parandada süsteemi poolt antud punkte.
Tagasiside saab anda igale vastusele ning kogu tööle. Soovi korral võib õpilasele töö uuesti

avada, liigutades Locked nuppu vasakule  (uus pilt ).

Kui vastused on kontrollitud ja tagasiside on antud, siis vajutage Apply feedback.

Anne Krull Tartu 03.01.2017


