
Kā strādāt Flippity 

Aprakstu sagatavoja: Sandra Trošina, Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas 

skolotāja 

 
 

1.solis – pirms uzsākt darbību ar Flippity, ir nepieciešams pierakstīties savā Google kontā! 

Pēc tam ejam uz adresi flippity.net (1) (atveram pārlūkprogrammu un ievadām tur adresi flippity.net), tad 

izvēlamies nepieciešamo rīku no piedāvātajiem: 

 
Flippity Flashcards – tiešsaistes atmiņas kāršu izveide. 

Flippity Quiz Show – spēles (līdzīgas “Kurš grib kļūt par miljonāru”) izveide. 

Flippity Random Name Picker – viena liela nejaušās izvēles rata izveide no saraksta. 

Flippity Randomizer – vairāku sarakstu pārveidošana nejaušās izvēles ratos. 

Flippity Scavenger Hunt – lietu atrašanas/izlaušanās spēles izveide. 

Flippity Board Game – galda spēles ar gājieniem izveide. 

Flippity Manipulatives – pārvietojamu objektu izveide.  

Flippity Matching Game – vienādo pāru atrašanas spēles izveide. 

Flippity Timeline – laika skalas izveide. 

Flippity Bingo – bingo spēles izveide. 

Flippity Badge Tracker – iegūto medaļu un apbalvojumu aprēķināšanas lapas izveide. 

Flippity Leader Board – rezultātu pārveidošana par uzvarētāju sarakstu. 

Flippity Typing Test – drukāšanas ātruma pārbaudes izveide. 

Flippity Spelling Words – vārdu pareizrakstības palīga izveide. 

Flippity Word Search – tiek izveidots kvadrāts ar burtiem, kurā jāatrod ievadītie vārdi. 

Flippity Crossworrd Puzzle – krustvārdu mīklas izveide. 

Flippity Word Scramble – ievadītajos vārdos tiek sajaukti vietām burti. 

Flippity Snowman – burtu minēšanas spēles izveide. 

Flippity Progress Indicator – uzskatāmu progresa joslu izveide. 

Flippity Word Cloud – vārdu mākoņa izveide. 

Flippity Fun with Words – mākslinieciska noformējuma vārdu izveide. 

Flippity MadLibs – vārdu spēle, kurā no ievadītajiem vārdiem tiek ģenerēti nejauši teikumi. 

Flippity Tournament Bracket – sacīkšu rezultātu izveide uzskatāmā diagrammā. 

Flippity Certificate Quiz – viktorīnas izveide, pēc kuras pabeigšanas iespējams saņemt sertifikātu. 

Flippity Self Assesment – pašnovērtējuma viktorīnas izveide. 



 

  



2.solis – izvēlamies nepieciešamo rīku, piemēram, Flippity Random NamePicker (2) un noklikšķinām 

uz “Template” (3): 

 
3.solis – parādīsies logs, kurā jāapstiprina, ka izveidosim dotā rīka kopiju savās Google izklājlapās – 

jānospiež uz pogas “Make a copy”(4): 

 
4.solis – parādīsies Google izklājlapu sagatave, kurā kolonnā “Name” jau dotās vērtības (5) ir jāaizvieto 

ar savām vērtībām (5), piemēram, skolēnu vārdiem. Ja nepieciešams, kolonnā “Photo” (6) var ievietot skolēnu 

attēlus (vai simbolizētus attēlus). 

 

 

  



5.solis – pēc visu nepieciešamo vārdu ievades ir jānospiež uz izvēlnes “File” (7), tad uz “Publish to the 

Web” (8):  

 
 

  



6.solis – parādīsies lodziņš, kurā ir jāapstiprina, ka vēlamies publicēt izmaiņas, nospiežot uz pogas 

“Publish” (9). Pēc tam vēlreiz jāapstiprina, nospiežot uz “OK” (10): 

 

7.solis – tālāk šo mazo lodziņu var aizvērt. Izveidoto nejaušās izvēles ratu var atrast, nospiežot lapas 

apakšā uz cilnes “Get the link here” (11), nospiežot uz zilās hipersaites (12) un vēlreiz uz hipersaites, kas 

parādīsies (13): 

 



8.solis – nejaušās izvēles rats ir gatavs! Lai to iegrieztu, jānospiež jebkurā vietā uz paša rata (18). Lai 

ieslēgtu pilnekrāna režīmu, ir jānospiež uz kvadrāta podziņas (14). Lai ievadītu instrukcijas skolēniem, ir 

jānospiež uz podziņas ar burtu “i” (15). Gandrīz visos Flippity rīkos ir pieejams taimeris, kuru var ieslēgt, 

nospiežot uz pulksteņa pogas (16). Izveidotā rata augšpusē atrodas arī virkne ar citām nejauši izvēlēto vārdu 

izkārtošanas iespējām (19), piemēram, “Groups of 2” automātiski sadalīs skolēnus pa nejauši izvēlētiem pāriem, 

“2 Teams” sadalīs skolēnus divās komandās. Lai padalītos ar šo izvēles ratu, var nospiest uz pogas “Share” (17) 

lapas apakšā.  

  


