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DATORĀDATORĀ
klātienēklātienē
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1. Apmeklē interneta vietniApmeklē interneta vietni

www.kahoot.comwww.kahoot.com

2. Augšā labā pusē nospied pogu PlayAugšā labā pusē nospied pogu Play Play

4. Kur atrast Game PIN?Kur atrast Game PIN?

3. Game PIN logā ievadi ciparu koduGame PIN logā ievadi ciparu kodu

Kodu vari atrast
skolotājas datora
ekrāna

Kodu vari atrast
skolotājas datora
ekrāna

1. 2.

Enter
3.

Spied ENTERSpied ENTER

483447
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5. Nickname logā ievadi savu lietotājvārduNickname logā ievadi savu lietotājvārdu

1. 2.

OK, go!
3.

Spied OK, go!Spied OK, go!

6. Ievadot savu lietotājvārdu Tev parādīsies ziņojums
You’re in!
Ievadot savu lietotājvārdu Tev parādīsies ziņojums
You’re in!

Tavs vārds parādīsies skolotājas ekrānāTavs vārds parādīsies skolotājas ekrānā

VDC

Kad visi piereģistrēsies un skolotāja nospiedīs Start,

SPĒLE SĀKSIES!

Kad visi piereģistrēsies un skolotāja nospiedīs Start,

SPĒLE SĀKSIES!

To vari izdomāt pats
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7. Jautājumu un atbildes lasi uz
skolotājas ekrāna
Jautājumu un atbildes lasi uz
skolotājas ekrāna

Te ir jautājums?

Te ir jautājums?

Atbildes atzīmē savā datorā balstoties
uz pareizās atbildes krāsu skolotājas ekrānā!

Atbildes atzīmē savā datorā balstoties
uz pareizās atbildes krāsu skolotājas ekrānā!

PiemērsPiemērs

Te ir jautājums?

Pareiza atbilde ir “Spēle”
Atbilde ir laukums zaļā krāsā ar baltu kvadrātu Spied uz zaļā laukuma ar baltu kvadrātu!

Skolotāja ekrāns Skolēna ekrāns

Laiks
Katram jautājumam
ir konkrēts laiks
atbildes veikšanai!

Katram jautājumam
ir konkrēts laiks
atbildes veikšanai!

15
Atbildes
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DATORĀDATORĀ
attālinātiattālināti

Ja saņemta interneta vietnes adrese3.1.

Spied uz saņemto interneta vietniSpied uz saņemto interneta vietni

1. Apmeklē interneta vietniApmeklē interneta vietni

www.kahoot.comwww.kahoot.com

2. Augšā labā pusē nospied pogu PlayAugšā labā pusē nospied pogu Play Play

3. ReģistrējiesReģistrējies

Ievadi savu vārdu
Enter nickname

Spied 
Ok, go!

https://kahoot.it/challenge/0595979?challenge-id=4b086
da8-a9d7-414c-b50f-922f12b5fc14_1585137017856

Reģistrēties iespējams divos veidos - ar kodu vai ar interneta vietnes adresi
Reģistrēšanās atkarīga no tā, kuru no veidiem izvēlējies skolotājs
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Nickname logā ievadi savu lietotājvārduNickname logā ievadi savu lietotājvārdu

1.

2.

OK, go!
3.

Spied OK, go!Spied OK, go!

Game PIN logā ievadi saņemto ciparu koduGame PIN logā ievadi saņemto ciparu kodu

1. 2.

Enter
3.

Spied ENTERSpied ENTER

Ja saņēmts kods3.2.

To vari izdomāt pats



7

5. Lasi jautājumu, izvēlies pareizo atbildiLasi jautājumu, izvēlies pareizo atbildi

Te ir jautājums?

Te ir jautājums?

Atbildes

Laiks

15

Katram jautājumam
ir konkrēts laiks
atbildes veikšanai!

Katram jautājumam
ir konkrēts laiks
atbildes veikšanai!
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TELEFONĀTELEFONĀ
klātienēklātienē

1.

2. Aplikācijas apakšējās malas
centrā nospied Kahoot četru
kvadrātu simboliņu 

Aplikācijas apakšējās malas
centrā nospied Kahoot četru
kvadrātu simboliņu 

Ielādē aplikāciju!Ielādē aplikāciju!

4. Kur atrast Game PIN?Kur atrast Game PIN?

3. Game PIN logā ievadi ciparu koduGame PIN logā ievadi ciparu kodu

Kodu vari atrast
skolotājas datora
ekrāna

Kodu vari atrast
skolotājas datora
ekrāna

1. 2.

Enter
3.

Spied ENTERSpied ENTER

483447
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Nickname logā ievadi savu lietotājvārduNickname logā ievadi savu lietotājvārdu

1. 2.

OK, go!
3.

Spied OK, go!Spied OK, go!

Vārda ievadīšanaVārda ievadīšana

6. Ievadot savu lietotājvārdu Tev parādīsies ziņojums
You’re in!
Ievadot savu lietotājvārdu Tev parādīsies ziņojums
You’re in!

Tavs vārds parādīsies skolotājas ekrānāTavs vārds parādīsies skolotājas ekrānā

VDC

Kad visi piereģistrēsies un skolotāja nospiedīs Start,

SPĒLE SĀKSIES!
Kad visi piereģistrēsies un skolotāja nospiedīs Start,

SPĒLE SĀKSIES!

5.
To vari izdomāt pats
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15
Laiks
Katram jautājumam
ir konkrēts laiks
atbildes veikšanai!

Katram jautājumam
ir konkrēts laiks
atbildes veikšanai!

Atbildes atzīmē savā telefonā balstoties
uz pareizās atbildes krāsu skolotājas ekrānā!

Atbildes atzīmē savā telefonā balstoties
uz pareizās atbildes krāsu skolotājas ekrānā!

Atbildes

7.

Skolotāja ekrāns

Jautājumu un atbildes lasi uz
skolotājas ekrāna, augšpusē pa vidu
Jautājumu un atbildes lasi uz
skolotājas ekrāna, augšpusē pa vidu

Te ir jautājums?

Te ir jautājums?

Atbildes atzīmē savā telefonā balstoties
uz pareizās atbildes krāsu skolotājas ekrānā
Atbildes atzīmē savā telefonā balstoties
uz pareizās atbildes krāsu skolotājas ekrānā

Te ir jautājums?

Pareiza atbilde ir “Spēle”
Atbilde ir laukums zaļā krāsā ar baltu kvadrātu
Pareiza atbilde ir “Spēle”
Atbilde ir laukums zaļā krāsā ar baltu kvadrātu

Spied uz zaļā laukuma
ar baltu kvadrātu!
Spied uz zaļā laukuma
ar baltu kvadrātu!

Telefons
PiemērsPiemērs
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Ja saņemta interneta vietnes adrese
https://kahoot.it/challenge/0595979?challenge-id=4b086
da8-a9d7-414c-b50f-922f12b5fc14_1585137017856

TELEFONĀTELEFONĀ
neklātienēneklātienē

2.

1. Ielādē aplikāciju!Ielādē aplikāciju!

vai

ReģistrējiesReģistrējies

Spied uz saņemto interneta vietniSpied uz saņemto interneta vietni

Spied 
Next

Ievadi savu vārdu
Enter nickname

Spied
Submit

Spied 
Ok, go!

1. 2. 3.

2.1.



12

Aplikācijas apakšējās malas
centrā nospied Kahoot četru
kvadrātu simboliņu 

Aplikācijas apakšējās malas
centrā nospied Kahoot četru
kvadrātu simboliņu 

Game PIN logā ievadi saņemto ciparu koduGame PIN logā ievadi saņemto ciparu kodu

1. 2.

Enter
3.

Spied ENTERSpied ENTER

Nickname logā ievadi savu lietotājvārduNickname logā ievadi savu lietotājvārdu

1. 2.

OK, go!
3.

Spied OK, go!Spied OK, go!

Ja saņēmts kods2.2.

To vari izdomāt pats
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3.

Vai Latvijā ir pļavas?

Jautājums

Atbildes

Lasi jautājumu, izvēlies pareizo atbildiLasi jautājumu, izvēlies pareizo atbildi

Katram jautājumam ir atbildes laiks, kurā Tev jāiekļaujas!
Laikam vari sekot līdzi ekrāna apakšā!

24


