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Mängu loomine keskkonnas veereta.edu.ee
veereta.edu.ee on interaktiivsete lauamängude keskkond, kus on võimalik ka ise mänge luua. Mängu loomiseks peab
olema registreerutud keskkonna kasutajaks.
Juhendi sisukord:
1. Kasutajaks registreerumine
2. Uue mängu loomine
2.1. Mängukaardi muutmine
2.2. Peatükkide ja ülesannete lisamine/muutmine
2.3. Testimine ja soovitused mängu loomisel
2.4. Mängu avalikustamine
3. Edetabelid

1. Kasutajaks registreerumine

Täitke vajalikud väljad ja taotlege kontot.
Mängu loomiseks/muutmiseks logige keskkonda sisse.

2. Uue mängu loomine
Peale sisselogimist avanevad Minu mängukaardid, kus hakkavad paiknema kõik Teie loodud mängud.
Uue mängu loomiseks klõpsake nupul lisa uus mängukaart

Peale seda tekib mängukaartide lehe lõppu uus nimeta mäng:

Mängu loomiseks (ja hiljem muutmiseks) klõpsake nupul muuda mängukaarti.
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2.1. Mängukaardi muutmine
2.1.1. Mängulaud
Avanenud mängulaud koosneb algselt
kolmest punktist: S (start), 1 ja F(finiš).
Mängulaual saab
 punkte lisada
 punkte kustutada
 punkte lohistades liigutada
 peatükke/ülesandeid muuta/lisada

2.1.2. Kirjeldus
On hea, kui mäng on korrektselt
kirjeldatud. Sel juhul on kõigil
kasutajatel hea ülevaade, millega tegu.
Andke oma mängule lühike ja tabav
nimi, mis annaks ühtlasi edasi mängu
teema.
Mängu kirjelduses öelge lühidalt,
mis mängijat mängima asudes ees
ootab (välja võib jätta ka tühjaks).
Liigituse määramiseks klõpsake lingil
muuda. Teile avaneb õppekava,
milles liikudes püüdke ära määrata
mängu teema. (Valida saab vaid
ühe.)
Märksõnadeks on võimalik lisada
mitu sõna. Valiku võib teha
olemasolevate sõnade seast või
lisada ise. Mitme märksõna lisamisel
tuleb sõnad üksteisest eraldada
komaga.
Salvestamiseks klõpsake nupul
Salvesta muudatused.
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2.1.3. Värvid ja taust
Saate muuta mängulaua
punktide tausta, teksti ja
Kui olete mängulaua
äärejoonte
värvi.
Kui mängulaud on kujundanud
selliselt, et punktid peaksid jääma
nähtamatuks,
siis lisage kasti linnuke.
Kui on oluline, et punktid jääksid
mängulaual kindlalt paigale, siis
eemaldage kastist linnuke.
Mängulaule saab
 kujundada ise tausta ja
laadida see keskkonda
 valida tausta
olemasolevast valikust
Taustaks saab üles laadida vaid .jpeg ja .jpg formaadis pilte. Üles laetud taust lisandub olemasolevate taustade
lõppu. Sealt leiate hiljem kõik Teie poolt üles laetud taustad.
Mängulaua jaoks taustapilti valides/luues peaksite silmas pidama ka loodava pildi mõõtmeid, kuna mängulaud
võtab just sellised mõõtmed nagu taustaks laetud pildi omad. Soovitatavateks pildi mõõtmeteks võiks olla umbes
1100x700, sel juhul jääb mängulaud ekraanil kogu suuruses nähtavaks ja ei nõua kerimist. Aga võib kasutada ka
suurema ja väiksemamõõdulisi pilte.
Piltide kasutamisel tuleb kindlasti arvestada autoriõigustega.

Näide (pooleli olevast) mängulauast
 Mängulaual 7 punkti
(pluss start ja finiš)


Taustaks vaba kasutusega foto
(http://www.freefoto.com/preview/
41-01-53/Great-Britain-Road-Signs)

 Mängupunktid jäetud nähatavaks
(taust valge, tekst ja äärejoon
mustad)
 Punktid kinnitatud taustale
(vastasel korral need kerimisel
liiguksid paigast).
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2.2. Peatükkide ja ülesannete lisamine/muutmine
Peatüki/õppematerjali ja ülesannete lisamiseks/muutmiseks klõpsake mängupunktil (tähistatud arvuga või
tähtedega S, F) või selle all oleval tekstil Klikka siia, et muuta.
Avanenud aknas muutke esmalt nn punkti pealkiri. Soovi korral võib välja tühjaks jätta. Kinnitamiseks klõpsake OK.

2.2.1. Peatüki/õppematerjali lisamine
Avage aken uuesti ja klõpsake tekstil Sisesta peatükk ja ülesandeid
Avanenud aknas saate lisada peatüki/õppematerjali. (Soovi korral võib õppematerjali jätta lisamata ja
minna kohe edasi ülesannete lisamise juurde.)
Peatüki/õppematerjali teksti on võimalik veidi vormindada, selleks klõpsake tekstikasti all asuval lingil täpsem info.
Teksti vormindamine







Teksti rasvaseks muutmiseks tuleb tekst panna jutumärkide vahele: “rasvane tekst“
Teksti kaldkirjaks muutmiseks tuleb tekst panna alakriipsude vahele: _kaldkiri_
Sõna muutmisel lingiks tuleb sõna panna jutumärkide vahele ja selle järele lisada veebiaadress:
„lingi tekst“ http://www.veebiaadress.ee
Tekstile saab lisada pilte. Lisada saab ainult internetis leiduvaid pilte. Pildi lisamiseks tuleb pildi veebiaadress
panna hüüumärkide vahele:
! http://www.freefoto.com/images/41/01/41_01_53---Great-Britain-Road-Signs_web.jpg!
Pildi veebiaadressi saate, kui avate internetis leiduva pildi nii suurelt kui võimalik ja kopeerite aadressribalt
aadressi. Aadress peab lõppema laienditega .jpeg, .jpg, .gif, .png või mõne muu levinud pildifaili laiendiga.
Lisada saab YouTube videoid. Selleks tuleb kahe @-märgi vahele panna video ID, mille saate video
aadressribalt. Nt. video http://www.youtube.com/watch?v=gb8KdAaTeqs ID on kollasega märgitud:
@gb8KdAaTeqs@

Salvestamiseks ärge unustage klõpsata nupul Salvesta ja sulge
Kuidas kujundatud peatükk/õppematerjal välja näeb, saate vaadata, kui klõpsate lingil eelvaade.
Näide pilti ja linki sisaldavast õppematerjalist ja selle eelvaatest:
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2.2.2. Ülesannete lisamine
Iga mängupunkti (peatüki/õppematerjali teksti) alla on mõttekas lisada vähemalt üks ülesanne.
Mängupunkti alla on võimalik lisada ka mitu ülesannet. Sel juhul avaneb mängijale sellele punktile sattudes
juhuslikult valitud ülesanne.
Lisada on võimalik 3 tüüpi ülesandeid: valikvastustega, lünkvastustega ja vastavuste leidmine.

Valinud välja ülesande tüübi, klõpsake nupul Lisa uus ülesanne.
Ülesande lisamiseks/muutmiseks klõpsake nupul näita,
ülesande kustutamiseks nupul kustuta.
Küsimuste teksti on võimalik vormindada samadel alustel nagu õppematerjali teksti.


Valikvastustega küsimus

Sisestage ülesande tekst/küsimus.
Ülesande/küsimuse teksti on
võimalik ka vormindada.

Soovi korral lisage viide, mis võiks
mängijale abiks olla küsimusele
vastamisel.

Sisestage vastuste variandid.
Õigete vastuste ette lisage linnuke.

Salvestamiseks klõpsake nupul
Salvesta ja sulge.

Valikvastustega küsimuse näide
(koos õppematerjaliga)
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Lünkvastusega küsimus

Sisestage lünka sisaldav
tekst/küsimus. Lüngakoht või
-kohad tähistage punktiirjoonega.
Küsimuse teksti on võimalik ka
vormindada.
Soovi korral lisage viide, mis võiks
mängijale abiks olla küsimusele
vastamisel.
Sisestage lünka(desse) sobiv(ad )
sõna(d). Mitme sõna korral
sisestage need lünkade järjekorras.
Salvestamiseks klõpsake nupul
Salvesta ja sulge.
Lünkvastusega küsimuse näide



Vastavuste leidmine

Sisestage ülesande tekst/ küsimus.
Küsimuse teksti on võimalik ka
vormindada.
Soovi korral lisage viide, mis võiks
mängijale abiks olla küsimusele
vastamisel.
Sisestage paarid, mis tuleb
mängijal vastavusse seada. Vasakul
asetsevad tekstid jäävad ülesandes
paremale ja paremal asetsevaid
valib mängija vasakult.
Salvestamiseks klõpsake nupul
Salvesta ja sulge.

Vastavuste leidmise küsimuse näide
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2.3. Testimine ja soovitused mängu loomisel
Kui kõikide peatükkide/õppematerjalide tekstide väljanägemist saab vaadata eelvaates,
siis ülesannete/küsimuste vaatamiseks ja samas ka kogu mängu testimiseks tuleb klõpsata mängu juures
asuval nupul testi.

Seejärel avaneb mäng just selliselt nagu see hiljem mängijatele välja nägema hakkab. Erinevus seisneb vaid selles,
et testimise ajal on iga täringuviske tulemuseks 1 ja seetõttu avanevad järjekorras kõikide mängupunktide all
olevad ülesanded.
On üsna ebamugav ja aeganõudev jõuda nt. 18.
või 35. mängupunkti ülesanneteni, seepärast on
soovitatav alustada mängu loomist tagumistest
mängupunktidest:
1) sisestage peatükk/õppematerjali tekst ja
ülesanne/ülesanded punkti 1 juurde
2) testige
3) looge uus punkt punktide S ja 1 vahele
(punktist 1 saab punkt 2)
4) Sisestage peatükk/õppematerjali tekst ja
ülesanne/ülesanded uue punkt 1 juurde
5) testige, jne.
Muudatuste tegemiseks klõpsake nupul muuda mängukaarti. Avanenud mängualaul klõpsake mängupunktil, mille all
olevaid peatüki/õppematerjali teksti ja ülesandeid/küsimusi soovite muuta.

2.4. Mängu avalikustamine
Kui olete kindel, et mäng on valmis, saate oma mängu teha avalikuks ehk kõikidele kasutatavaks.

Mängu, mis on avalik, muuta ei saa.
Mängu muutmiseks on vaja mäng esmalt teha mitteavalikuks (eemaldada linnuke).
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3. Edetabelid
Avalikuks tehtud mäng on kättesaadav kõikidele aadressil veereta.edu.ee ja seda võivad mängida kõik soovijad.
Ülevaadet mängu mängimise ja
mängijate kohta saate edetabelitest.

Mängude kaupa vaates on näha
- iga konkreetse mängu alustamise aeg
- konkreetsete mängude osalejate
nimed
- mängijate järjestus konkreetses
mängus - lõpetatus (koht) või pooleli
jätmine
- konkreetses mängus ülesannete eest
saadud tulemused (%)
- konkreetses mängus saadud trahviaeg
(vastavalt tulemusele)

Üldises edetabelis on näha
- kõik selle mängu lõpetanud
mängijad ülesannete eest saadud
tulemuste (%) järjekorras,
- ülesannete eest saadud tulemus (%),
- trahviaeg (vastavalt tulemusele),
- mängimiseks kulunud aeg.

Mängude loomise/muutmise juurde
saamiseks klõpsake lingil Kliki siia.
Keskkonnast välja logimiseks
klõpsake lingil Logi välja.

