Helpot ja heti käytettävät
verkkosovellukset
opetuksen piristäjinä
Liisa Mustila, eVarikko (liisa.mustila@tampere.fi)

Padlet
Osoite: http://padlet.com/
Padlet on ikään kuin yhteinen ilmoitus- tai muistitaulu tai seinä, jonne voi laittaa tekstiä, kuvia, linkkejä ja
tiedostoja. Ilman kirjautumista se on käytössä vuorokauden. Taulusta saa tehtyä pdf:n ja sen voi tulostaa.
Sille saa myös upotuskoodin ja qr-koodin jakamista varten.
Käyttöideoita:





oppilaat ideoivat teemaan liittyviä kuvia ja sanoja
ryhmän esittely: web-kameralla kaikista kuva ja lyhyt esittelyteksti
tarinan kirjoittaminen
kuvasanakirja

Ohje (video): http://bit.ly/19JOH0l

Wordle
Osoite: www.wordle.net
Wordlella voit tehdä sanoista kuvia. Tekstissä eniten käytetyt sanat näkyvät kuvassa suuremmalla. Sanat voi
kirjoittaa, kopioida jostain valmiista tekstistä tai tuoda vaikka nettisivulta. Kuvaa pystyy muokkaamaan
jonkin verran. Wordle-kuvaa ei pysty tallentamaan, eli jos haluat sen talteen, ota näytöstä kuvankaappaus
PrintScreen (PrtScr)-painikkeella tai leikkaustyökalulla ja liitä se sen jälkeen johonkin
kuvankäsittelyohjelmaan tai vaikkapa Wordiin tai PowerPointiin (liitä-toiminto löytyy hiiren
kakkospainikkeen takaa tai painamalla näppäimistöltä Ctrl+V)
Käyttöideoita:





kerää oppilailta jonkin aihealueen sanoja
sanat tekstikirjan tekstistä
sanat oppilaiden kirjoittamista tehtävistä/aineista
laulun sanoista

Ohje: http://salosensalat.wikispaces.com/Wordle
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TodaysMeet
Osoite: http://todaysmeet.com
TodaysMeetissä voit luoda ”huoneen”, jossa oppilaat voivat kirjoittaa 140 merkin pituisia viestejä, jotka
näkyvät huoneen ”seinällä”. Voit itse määritellä, onko huone käytössä vain kaksi tuntia vai peräti vuoden.
Oppilaat voivat käyttää myös älypuhelimeltaan.
Käyttöideoita:
 keskustelua/kysymyksiä ennen esitystä (kotona tai luokassa)
 kysymyksiä/kommentteja kun katsotaan videota
 yhteistyö toisen ryhmän kanssa
Ohje: https://ctreichler.wikispaces.com/TodaysMeet

Pixlr
Pixlr on selaimessa toimiva helppokäyttöinen kuvankäsittelyohjelma. Oppilaiden kanssa hyödyllinen on
etenkin sen express-versio http://pixlr.com/express/ , jossa kuvan voi vaikka ottaa sillä hetkellä webkameralla ja lähteä muokkaamaan. Hauska vaikkapa itsensä tai jonkun muun esittelyyn. Selainversion lisäksi
olemassa on sovellukset Android- ja iPhone -puhelimille.

Tutustumisen arvoisia myös:
Tapaaminen.net, osoite http://tapaaminen.net/ , ajankohtien sopimiseen
Screencast-o-matic, osoite http://www.screencast-o-matic.com/ , ruudunkaappausvideoiden tekemiseen.
Voit tehdä videon vaikkapa PowerPointin pohjalta. Ohje: http://bit.ly/18ScefY
Socrative, osoite http://socrative.com/ , kyselyjen ja äänestysten tekemiseen. Opettajan täytyy luoda
tunnukset, mutta oppilaiden ei. Ohje: http://bit.ly/1ixbcgK
Bubbl.us, osoite https://bubbl.us/ , miellekarttojen (mind map) tekemiseen. Saa tallennettua kuvana.

Muutama vinkki vielä:
Jos tuntuu, että jokin nettisivu ei toimi oikein, kokeile toisella selaimella. Opetusverkon koneille on
asennettuna Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
Pitkiä nettiosoitteita voi lyhentää esimerkiksi osoitteessa https://bitly.com/ (helpottaa etenkin jos
jonkun täytyy kopioida linkki käsin)
Kannattaa tutustua Tvt-portaaliin (opetusverkon koneilla Explorerin aloitussivuna) ja varsinkin sen
ohjeet ja vinkit -osioon http://tvt.tampereenseutu.fi/ohjeetjaideat/vinkit/
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