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Tietotekniikan opettajan työvälineitä
Ilmaisohjelmista - Hot Potatoes 


Hot Potatoes

Hot Potatoes on ohjelmakokonaisuus, jolla voidaan tehdä verkossa toimivia tehtäväkokonaisuuksia. Ohjelma on vapaasti ladattavissa verkosta (http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/). Hot Potatoes on kehitetty Victorian yliopistossa Kanadassa. Ohjelma on suunniteltu kielen opettamista ajatellen, ja se soveltuukin siihen hyvin. Samoja harjoituksia ja tehtävätyyppejä voi kuitenkin käyttää myös muissa oppiaineissa. Matematiikan osalta ongelmana voi olla esimerkiksi kaavojen kirjoittaminen. 

Ilman rekisteröintiä ohjelmistolla voi tehdä pienimuotoisia harjoituksia, mutta rekisteröinnin jälkeen kaikki ohjelmiston tarjoamat mahdollisuudet ovat käytettävissä.

Ohjelmistopaketissa on viisi erilaista tehtävätyyppiä:

	Yhdistelytehtävä (JMatch)

Ristikkotehtävä (JCross)
Aukkotehtävä (JCloze)
Avoin tehtävä / Monivalintatehtävä (JQuiz)
Sanat sekaisin (JMix)

Sekä mahdollisuus muodostaa tehtävistä tehtäväsarja ja sisällysluettelosivu. Toiminto kohdassa The Masher. Laajemmat oikeudet saa käyttöön rekisteröitymällä. 

Yhdistelytehtävä (JMatch)

Yhdistelytehtävät soveltuvat hyvin vaikka laskemiseen ja termistön harjoitteluun sekä opetteluun. Tehtävän ideana on yhdistää toisiinsa laatikot, joissa on samaa tarkoittava asia, esimerkiksi lasku ja oikea vastaus.

Otsikko (Title) -kenttään syötetään harjoituksen nimi ja tarvittaessa lyhyt ohjeistus. Esimerkiksi ”Yhdistä oikein” tai ”Etsi pari”. 

Vasemmalle puolelle syötetään ne sanat, joihin oikealla puolella olevat sanat yhdistetään.

Jos rastit Kiinteä (Fix) -kohdan, sanapari yhdistetään automaattisesti. Jättämällä sanoja rastimatta, vastaajan täytyy yhdistää kaikki parit.

Valikosta Tehtäväeditori | Sekoita parit (Manage Items  Shuffle Items) saat sekoitettua sanat. 

Kun harjoitus on valmis, valitse Tiedosto | Luo www-sivu | Drag/Drop V6 selaimille (File  Create web page  Drag/drop web page for V6 browsers). 

Valinta V5 luo hieman pelkistetymmän sivun.

Huom! Kaikkien tehtävätyyppien ulkoasua voi muokata valikosta Asetukset | Muokka tehtävän ulkoasua (Options  Configure Output). Pääset vaikuttamaan teksteihin, taustaväriin, tekstin väriin, yms.

Muutosten jälkeen tallenna tiedosto ja voit halutessasi esikatsella miltä harjoitus näyttää.


Ristikkotehtävä (JCross)

Ristisanatehtävä samoin kuin aukkotehtävä sopivat vaikkapa termistön osaamisen testaamiseen. 

Ristikon tekeminen aloitetaan valinnalla Tehtäväeditori | Ristikkoautomaatti (Manage grid  Automatic grid-maker). 

Avautuvaan ikkunaan syötetään ristikkoon haluttavat sanat. Tämän jälkeen painetaan Luo ristikko (Make the grid) -painiketta. (Ristikon voi tehdä myös syöttämällä sanat suoraan ruudukkoon.) 

Lisää vihjeet (Add Clues) -painikkeella pääset antamaan vihjeitä. Klikkaa sanaa, jolle annat vihjeen ja syötä vihje listan alapuolella olevaan tekstikenttään. Paina jokaisen vihjeen jälkeen OK -painiketta.

Kun kaikki vihjeet on painettu, klikkaa ikkunan alareunan OK -painiketta. 

Lopuksi tallenna ristikko valitsemalla Tiedosto | Luo www-sivu | Drag/Drop V6 selaimille (File  Create web page  Drag/drop web page for V6 browsers).


Aukkotehtävä (JCloze)

Otsikko (Title) -kenttään syötetään otsikko ja mahdollinen pieni selvennys mistä on kyse. Esimerkiksi ”Täydennä puuttuvat sanat tallentamisesta kertovaan tekstiin”.

Kirjoita ensin tekstikenttään teksti kokonaisuudessaan. Tämän jälkeen valitse (maalaa) sana ja paina Aukko (Gap) -painiketta. 

Avautuvasta ikkunasta huomaat, että sana on valmiina ja sinun tarvitsee syöttää vain vihje. Lisäksi voit antaa muutaman vastausvaihtoehdon, jotka hyväksytään oikeaksi mikäli testin tekijä käyttää ko. sanoja. Paina lopuksi OK. 

Ikkunan yläreunan numerovalikon avulla voit siirtyä nuolien avulla tekstin sanoissa eteen- ja taaksepäin.

Väärän aukotetun sanan voit poistaa klikkaamalla sanaa kerran ja painamalla Poista aukko (Delete gap) -painiketta. 

Lopuksi tallenna aukkoharjoitus valitsemalla Tiedosto | Luo www-sivu | Drag/Drop V6 selaimille (File  Create web page  Drag/drop web page for V6 browsers).

Aukkoharjoituksessa voit antaa myös ohjelman valita peitettävät sanat. Paina tällöin AutoGap -painiketta. Aukkoautomaatti kysyy montako sanaa haluat ’peitettävän’.


Avoin tehtävä (Jquiz)

Avoin tehtävä sopii hyvin mm. laskutehtävien tarkasteluun. Tämän tehtävätyypin mahdollisuudet saa parhaiten selville (ehkä) vasta sitten, kun on rekisteröitynyt.

Opastava ja vaiheittainen tehtävän tarkastelu voidaan tehdä hyvin käyttämällä avointa tehtävätyyppiä. 

Esimerkiksi:

Tilille talletetaan 3000 €. Puolen vuoden kuluttua tili lopetetaan ja nostettavissa on 3020,23 €. Mikä on talletustilin talletuskorko? Maksettavasta korosta on peritty lähdeveroa 29 %.

Tehtävän voi pitää koko ajan näkyvissä käyttämällä lukutekstiä, Tiedosto  Lisää lukuteksti.

Kysymykset kirjoitetaan otsikko -rivin alapuolella olevaan tekstiruutuun. Hyväksytyt vastaukset kirjoitetaan niille varatuille ruuduille. Seuraava kysymys voidaan kirjoittaa, kun klikataan vasemmassa reunassa olevan K (Q) -kirjaimen vieressä olevia nuolia. Ohjelma tekee annetuista kysymyksistä yhteisen paketin siten, että vastaaja näkee, kuinka monta kysymystä on ja monesko on menossa. 


Monivalintatehtävä (Jquiz)

Kyseinen tehtävätyyppi soveltuu esimerkiksi rutiinitehtävien tekemiseen. Esitetään kysymys, annetaan vastausvaihtoehdot ja niistä vastaaja valitsee tehtävää tehdessään oikean.

Otsikko (Title) -kenttään kirjoitetaan tehtävän otsikko. Q -tekstikenttään syötetään kysymys. Q-kirjaimen vieressä olevilla nuolilla vaihdetaan kysymystä.

Vastausvaihtoehdot (Answers) -listaan (kohdat A-E) kirjoitetaan vastausvaihtoehdot, ja niistä rastitaan oikea tai oikeat vaihtoehdot. Palaute (Feedback) -listaan voidaan kirjoittaa kommentti jokaiselle vastausvaihtoehdolle.

Tallenna monivalintaharjoitus valitsemalla Tiedosto | Luo www-sivu | Drag/Drop V6 selaimille (File  Create web page  Drag/drop web page for V6 browsers).


Sanat sekaisin (JMix)

Sanat sekaisin -tehtävätyyppi soveltuu mm. termistön harjoitteluun, testaamiseen ja esimerkiksi kielten kieliopin tehtäviin.

Otsikko (Title) -kenttään kirjoitetaan otsikko ja tarvittaessa lyhyt ohjeistus tehtävän suorittamiseksi.

Tehtävälause (Main sentence) -kenttään kirjoitetaan sanat, jotka sekoitetaan. Jokainen sana kirjoitetaan omalle rivilleen.

Alternate sentences -kohtiin voit kirjoittaa vaihtoehtoisia vastausvaihtoehtoja. Ilmeisesti tämä toiminto ei kuitenkaan toimi ennen rekisteröitymistä.

Lopuksi tallenna harjoitus valitsemalla Tiedosto | Luo www-sivu | Drag/Drop V6 selaimille (File  Create web page  Drag/drop web page for V6 browsers).

Huom! Tehtävää ratkaistaessa raahaa sanat oikeaan järjestykseen sivulla näkyville viivoille. 


Muuta

Perunakellari  

http://www.perunakellari.fi/" http://www.perunakellari.fi/

Interaktiivisia harjoituksia koululaisille. Kertausmielessä tehtävät sopivat kaikenikäisille oppilaille. Harjoituksia saa vapaasti käyttää koulussa ja kotona. Ethän kuitenkaan kopioi harjoituksia omille sivuillesi.

Hot Potatoes -ohjeistus suomeksi

Hyvä ohjeistus Hot Potatoes -ohjelmiston tehtävätyyppien käyttämiseen.

http://www.joensuu.fi/opetusteknologiakeskus/koulohj/oppimat/hotpot5/index.html


Hot Potatoes

http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/
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