DET ELEKTRONISKE
Lav en Jeopardy
på siden www.jeopardylabs.com kan du lave
dine egne quizzer. Quizzerne kan bruges som en
afslutning/evaluering af et forløb.

Teknisk guide

udfyld overskrift (her World Cup soccer), kategorier (her bl.a. players, Coaches) og beskriv de
enkelte spørgsmål! Klik på et beløb i en kategori,
og du kan indskrive svar og spørgsmål! Husk
hvordan jeopardy fungerer: spilleren stiller spørgsmålet!

vælg "start building"

vælg et password – og klik så på "start Building"

slut med at klikke på "save" – nu kommer en
vigtig side frem:
Her har du adressen til deltagerne og et link til
selve quizzen, så den kan redigeres m.m.
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nu skal der laves kategorier og indskrives spørgsmål. Bemærk, at det er helt ok at udelade kategorier eller spørgsmål:
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KLASSEVÆRELSE

Eksempel på et forløb
1. vælg en person, som du beundrer eller godt
kan lide. det kan fx være en skuespiller,
musiker, sportsstjerne eller en politiker.
2. Find informationer om den valgte person.
Brug fx links og magasiner.
3. skriv om personen. – Hvad ved du om din
valgte person? skriv navn, alder, nationalitet,
hvad personen laver, hvad personen er kendt
for, hvorfor du beundrer personen og lignende. når du er færdig med at skrive, er det
vigtigt, at du læser din tekst igennem. Få
gerne en klassekammerat til at læse teksten
og give respons.
4. Gå ind på www.robobraille.org.
5. vælg det fremmedsprog, som du har skrevet
teksten på og vil have den læst op på.
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6. Gå ind i din mailboks, og send det skrevne
dokument til www.robobraille.org
7. du får en lydfil af din tekst tilbage efter et
par minutter.
8. lyt til din lydfil. Er du tilfreds med resultatet?
Hvis du vil lave rettelser, så ret i dokumentet
og send det igen. så får du en ny lydfil.
9. når du er færdig med teksten, skal du lave
en ”Tip en 10èr” om din tekst. du skal altså
lave ti spørgsmål, hvor man kan finde svarene
i det, du har skrevet om din kendte person.
du kunne fx lave en multiple choice i elevintra.
10. Til sidst skal du sende din lydfil til dine
klassekammerater. når de har lyttet til din
lydfil, skal de se om de kan svare på din ”Tip
en 10`er”. du skal selvfølgelig også i gang
med at lytte til kammeraternes lydfiler!

God fornøjelse!
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