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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://app.wizer.me/
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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.  

 
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. 
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3.1. Tekst -  Sisestage pealkiri ja tekst. 

 
3.2. Pilt - Laadige pilt arvutist või otsige pilte veebist 

 
3.3. Video - Võite lisada märksõna  või Youtube video URL-i. Sisestage pealkiri ja tekst. 
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3.4. Link - Sisestage URL, et vistutada veebileht oma töölehele. Sisestage pealkiri ja tekst. 

 
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. 
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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.  

 
3.9. Sõnade vastavusse seadmise küsimused - Sisestage pealkiri ja õpilastele juhend ning 

lisage omavahel sobivad paarid ühele reale. 
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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. 

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

vastusevariandid. 
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3.12. Joonistamine - Sisestage pealkiri ja õpilastele juhend 

 

 
 

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. 
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4. Jagamine - töölehte saab jagada nii õpilastele kui õpetajatele 

 
 

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. 


