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1. CROSSWORD 



  -Se introduc cuvintele 
cu explicațiile 
aferente si se apasă 
butonul  

  Cuvintele vor apărea 
în Word list. 

 După introducerea 
tuturor cuvintelor 
dorite  se accesează 
butonul             

 



 

 

 

 

 

 

 Denumiți fișierul și accesați butonul  



 

 

 

 

 

 

 

 Definiți mărimea rebusului sau o acceptați pe cea 
predefinită și accesați butonul   



La acest pas alegeți forma de rebus dorită. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rebusul realizat se salvează ca și pagină web 

 



Elevii accesează fișierul  și rezolvă rebusul 

 



2. FlippingBook 

 Acest program permite 

transformarea unui fișier 

pdf într-o carte. 

 După deschiderea 

programului veți 

parcurge următorii pași: 



 

 Se importă fișierul pdf ce se dorește trans-
format în carte prin clik pe butonul 

 Atenție pentru versiunea free se acceptă fișier 
din maxim 10 pagini. 



 Se introduce numele publicației 

 Se introduce descrierea 

 Se realizează toate setările dorite 



  Pentru a 

realiza 

coperțile cărții 

se bifează 

opțiunea 

HARDCOVER 



 Cover border color –alegem culoarea bordurii și 

a copertei. 



 



Se poate lucra cu cartea pe calculator, pe telefon 

sau tabletă. 

 



3. AutoCollage 



 Se selectează pozele pentru realizarea 

colajului.  

 Se accesează butonul  



 Colajul realizat se salvează obținând imaginea 
corespunzătoare. 



 



 

 KAHOOT  
  Cu acest program se pot realiza teste de evaluare la care 
elevii vor da răspunsurile pe telefoanele mobile. Punctajul 
apare pe calculatorul profesorului. 

Se accesează linkul: https://create.kahoot.it/#login?next=  

 

 

 

 

 

 

 

Va creeați un cont pe KAHOOT  accesând  

 

 



 Legeți opțiunea  



 Se accesează butonul   

 



 Pentru a realiza testul de evaluare se dă click 

pe Create new din opțiunea Quiz 



 Se completează titlul ( Test, Verificarea 
cunoștințelor la....) 

 Se poate face o scurtă descriere 

 Se accesează butonul             pentru a realiza 
testul dorit. 



 Pentru a crea prima întrebare din test se alege 

Add guestions. 



 Se scrie întrebarea 

 Se alege timpul maxim de răspuns 

 Se dau 4 variante de răspuns 

 SE BIFEAZĂ RĂSPUNSUL CORECT 

 Se dă click pe butonul NEXT pentru urmatoarea întrebare 



 Se repetă pașii anteriori până se introduc toate 

întrebările dorite. 

 Se se dă click pe SAVE 



                                  Se dă click pe butonul  

PLAY IT 

 Se alege 

varianta Classic 

 Codul PIN pentru acest 
test este cel din imagine.  

 Acest cod e diferit la 
fiecare accesare. 



 Elevii vor accesa, pe telefoanele lor, linkul 
kahoot.it. 

 Pentru a începe testul vor introduce CODUL PIN 
apărut pe ecran și vor da click pe butonul ENTER 



 După ce s-au conectat toți elevii profesorul dă 

click pe START și pe ecran va apărea prima 

întrebare din test. 

 



 La elevi, pe ecranul 
telefonului, va apare 
imaginea alăturată. 

 Ei trebuie să bifeze 
varianta corectă în 
limita de timp impusă. 

 La expirarea timpului pe 
ecranul 
videoproiectorului va 
apare a doua întrebare. 



 



 La sfârșitul 
testului programul 
va afișa numele 
celor care au 
răspuns corect la 
cele mai multe 
întrebări. 

 Se poate alege 
opțiunea New 
Game pentru a 
crea un nou test. 



 Puteți vizualiza toate testele create prin 

alegerea opțiunii   




