Learningapps. org keskkonnas on võimalik luua
mitme mängijaga (Multi-player) mänge.
Antud keskkond pakub koostamiseks 5 erinevat tüüpi mänge. Kõiki mänge saab
kaasvõistlejate puudumisel mängida ka arvutiga. Mängude mängimine on
võimalik nii nutiseadmetes kui ka tahvelarvutites.
Igale mängule tuleb alustuseks lisada pealkiri ja juhis. Ülesandes saab küsimuste
järjekorda noolte abil hiljem muuta.
App title- lisa mängule pealkiri
Task description – lisa mängujuhis
Võistlusmäng “Arvuline vastus” (Guess) on mäng, kus vastuseks tuleb kirjutada
arv. Selles mängus saab korraga osaleda kuni 4 mängijat.
lisa ülesandeks tekst, pilt, audio
või video
lisa õige vastus

lisa uus küsimus

Random order – tee kasti linnuke, kui soovid, et küsimuste järjekorda
muudetakse
Ordered like listed above – küsimused esitatakse sisestamise järjekorras
2. Võistlusmäng “Järjestamine” (Order Challenge)
Antud mängus tuleb valitud teemad või arvud järjestada mingi kindla tunnuse
alusel. Osaleda saab korraga kuni 4 mängijat. Ühte mängu saab lisada mitu
ülesannet. Sisesta ülesanne näidise eeskujul. Vastused tuleb eraldada
semikooloni abil.

3.Võistlusmäng „Hobuste võiduajamine“ ( Horse racing) on rakendus, kus
lahendada tuleb valikvastustega ülesanded. Võistlusrajal liigutakse edasi
kiirusega, mis sõltub korrektselt vastatud küsimustest. Võiduajamises saab
osaleda korraga kuni 6 õpilast. Võitja on see, kelle hobune jõuab esimesena
finišisse. Ülesandesse saab lisada maksimaalselt 15 küsimust.
lisa (Frage) ülesandeks tekst,
pilt, audio või video

Õige vastus (Antwort/Richtig) tuleb lisada kohe küsimuse alla. Seejärel on
võimalik kirjutada kuni 3 valevastust (Antwort/Falsch) .
Random order – tee kasti linnuke, kui soovid, et küsimuste järjekorda
muudetakse
Ordered like listed above – küsimused esitatakse sisestamise järjekorras
4. Võistlusmäng “Kuldvillak” (Multi-User-Quiz) on traditsiooniline kuldvillaku
mäng, kus korraga saab arvutis võistelda kuni 5 mängijat. Valikvastustega
küsimuste punktilised väärtused määrab mängu koostaja.
Mängule saab luua kuni 4 kategooriat ning iga alateema alla kuni 6 küsimust.

lisa (Frage) ülesandeks tekst,
pilt, audio või video

5. Võistlusmäng “Mis on kus on?” (Where is what?) on pildiülesanne, kus pildil
tuleb määrata objekti asukoht võimalikult täpselt. Mängija peab klõpsama pildil
ning seejärel kinnitama oma vastuse (Confirm answer). Osaleda saab korraga
ühes mängus kuni 3 mängijat. Selles mängus saab korraga osaleda kuni 5
mängijat.
Mängule on vaja pilditausta. Selle saab sisestada oma arvutist või otsida
mängukeskkonna otsingumootorit kasutades.

Question : lisa ülesanne või
otsitava märksõna

Location on board : märgista asukoht
taustapildil; asukohta saab hiljem muuta
(edit mark)

Pärast küsimuste ja ülesannete lisamist tuleb oma töö lõpetada. Enne avaldamist
on võimalik oma tööd vaadelda ning vajadusel teha muudatused.

Mängu avaldamiseks klõpsa publik App ning muuda vajadusel mängu pealkiri,
lisa kategooria, võtmesõnad (tag) ning kooliaste.

