
Kahoot! viktoriin klassis 
 

Klassis viktoriin läbiviimiseks vajate kahte eritüüpi seadmeid: 

1) vähemalt kaks internetiühendusega seadet (arvuti, mobiiltelefon või tahvelarvuti). Ühes 

neist näete viktoriini küsimusi (Õpetaja seade). Teis(t)es saate anda vastuseid (Õpilaste 

seade). 

2) ekraan, millega ühendada Õpetaja seade nii, et kõik viktoriinis osalejad näeksid küsimusi. 

Kasuta suurt ekraani või projektorit, kui viktoriinist võtab osa palju inimesi korraga. Kui suurt 

ekraani/projektorit ei ole, kasuta arvutiekraani, mida kõik saavad koos vaadata. 

 

Viktoriin käik: 

1. Õpetaja seade: avage üks Kahoot! viktoriin, kasutades linki: 

• Harjutustest 1: finantskirjaoskus  
• Harjutustest 2: finantskirjaoskus 
• Harjutustest 3: raha 
• Harjutustest 4: digitaalne turvalisus 
• Harjutustest 5: digitaalne turvalisus 
• Harjutustest 6: matemaatika 
• Harjutustest 7: matemaatika 
• Harjutustest 8: varia 
• Harjutustest 9: varia 
• Harjutustest 10: Euroopa Liit  
• Harjutustest 11: varia 
• Harjutustest 12: varia 
• Harjutustest 13: varia 
• Harjutustest 14: finantskirjaoskus  
• Harjutustest 15: finantskirjaoskus 

2. Õpetaja seade: valige roheline nupp "Classic". 

 

 

https://play.kahoot.it/#/?quizId=111429b3-cd1a-4f18-a3ad-cb07812bd3ac
https://play.kahoot.it/#/?quizId=9c66de5e-02b2-496c-afee-caa03bab6d67
https://play.kahoot.it/#/?quizId=f3b5c0ea-518b-43a9-b9dd-d857af20623c
https://play.kahoot.it/#/?quizId=214f2f02-6149-4744-99a5-926b71195b1c
https://play.kahoot.it/#/?quizId=992149a7-fe37-49e3-beab-abd56c14246d
https://play.kahoot.it/#/?quizId=0a6e5b35-f6ee-479e-afa8-aed40af07e00
https://play.kahoot.it/#/?quizId=e53f6c0c-ec36-4823-bfca-f21fb763fc00
https://play.kahoot.it/#/?quizId=db2a904e-32c0-4320-9d65-87303dc31c45
https://play.kahoot.it/#/?quizId=aa602059-4f7e-47b6-817d-c678f7cf991d
https://play.kahoot.it/#/?quizId=69df1f52-e45d-438a-8c64-2724c1a35ee4
https://play.kahoot.it/#/?quizId=7f8e8e32-0a0d-4f5e-8120-3e845fff65ee
https://play.kahoot.it/#/?quizId=89f3973f-6862-4e1d-848c-dbafce1ff87f
https://play.kahoot.it/#/?quizId=46766693-69bd-4428-9e80-7fe6e79b833d
https://play.kahoot.it/#/?quizId=51cfd39e-6a26-4697-b9c8-99d770c6f16d
https://play.kahoot.it/#/?quizId=bf66a87d-0353-4d7d-89cf-a505b40fef84


 

3. Õpetaja seade: seejärel ilmub ekraanile viktoriini PIN-kood. 

 

 
 

4. Õpilaste seade: avage veebileht www.kahoot.it ja sisestage viktoriini PIN-kood ja nimi või 

hüüdnimi. Nutiseadmete kasutajad saavad soovi korral vastuste sisestamiseks kasutada ka 

IOS / Android äppi. 

 

      
  

http://www.kahoot.it/
https://itunes.apple.com/us/app/kahoot-play-learning-games/id1131203560?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android&hl=en


 

5. Õpetaja seade: kui ekraanile on ilmunud kõik õpilaste nimed, klõpsake viktoriini 

alustamiseks mustal nupul "Start" 

 

 
 

6. Õpetaja seade: ekraanile ilmuvad küsimused, millele vastamiseks on 60 sekundit. 

 

 
  



 

7. Õpilaste seade: sisestage vastus, klõpsates ühele neljast nupust (sinine, roheline, kollane 

või punane). 

 

 
 

8. Õpetaja seade: kui kõik õpilased on vastanud, näete ekraanil õiget vastust ja tulemusi. 

Jätkamiseks vajutage sinisel nupul Next. 

 

 
  



 

9. Õpilaste seade: näeb, kas vastus oli õige või vale ja oma kohta edetabelis. 

 

               
 

 

10. Õpetaja seade: näeb edetabelit. Jätkamiseks vajutage sinisel nupul Next. 

 

 

 
 
  



11. Sama loogikat kasutades saab läbi teha kõik küsimused. Viktoriini lõpus näeb Õpetaja 

seadmes viktoriini parimaid: 

 

 
 

Ka Õpilase seadmes on näha tulemus ja lõplik koht: 

 

 


