
QUIZLET
Mikä on Quizlet?

Quizlet on internetissä ja älypuhelimella tai tabletilla toimiva ohjelma, joka auttaa 
oppimaan sanoja ja lauseita. 

Videopalvelu YouTubessa on paljon erikielisiä ohjeita Quizletin käyttöön. Jos haluat 
katsoa videotutoriaaleja, mene sivulle www.youtube.com ja kirjoita hakukenttään 
Quizlet. Venäjänkielinen video löytyy kun kirjoitat hakukenttään quizlet по русски.

Miten teen Quizlet-profiilin?

Avaa internet ja mene sivulle www.quizlet.com

Jos sinulla on Facebook- tai Google-tili, voit kirjautua Quizletiin suoraan.

Jos ei ole, tee itsellesi tunnukset. Klikkaa tekstiä Sign up with email.
Kirjoita tiedot ja tee itsellesi Quizlet-tili. Oma profiili on hyvä, koska ohjelma voi näin tallentaa, 
mitä olet jo opiskellut. Voit tehdä myös omia sanalistoja tai kieliversioita.

  

http://www.youtube.com/
http://www.quizlet.com/
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Syntymäaika 
 kuukausi

 päivä

 vuosi

Käyttäjänimi
 voi olla oma nimi tai voit 

keksiä itse

Sähköpostiosoite

Salasana (keksi itse)
Salasana uudelleen

Oletko opettaja?
 klikkaa ruutu NO 

Hyväksy ehdot
 klikkaa ruutu 

Klikkaa Sign up 

Avaa seuraavaksi sähköpostisi. Postilaatikossasi pitäisi olla kirje Quizletiltä. Avaa kirje ja 
klikkaa sininen ja alleviivattu linkki. Nyt tilisi on valmis.

Jos haluat, voit kirjoittaa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi tänne muistiin:

Käyttäjätunnus: ____________________________________________________

Salasana: ________________________________________________________



      3
  

Jatka ilmaiseen versioon (free Quizlet): 

Tämän jälkeen sinun täytyy varmistaa sähköpostisi: 

Avaa sähköpostisi ja avaa kirje, joka tuli Quizletiltä.
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Klikkaa sähköpostissa olevaa Confirm your email-laatikkoa. 

Nyt voit aloittaa.
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Haku Quizletistä

Sivun yläpalkissa on hakukenttä. Kirjoita siihen esimerkiksi suomi-arabia tai oppikirjan nimi.

Tässä näkyy esim. minun (käyttäjänimi: RekaAarnos) tekemä setti, kappale 1:n sanat, 
suomeksi ja englanniksi.
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Klikkaa lista auki. Tämä on sivu, jossa voi opiskella kappale 1: sanoja jos osaat englantia.

Sanojen opiskelu

Quizletissä on kuusi eri toimintoa. Klikkaa ensimmäisenä osio FLASHCARDS.



      7
  

Avautuu kortti ja jos tietokoneen äänet ovat päällä, kuulet myös sanan tai lauseen. 

Klikkaa korttia. Kortti kääntyy ja voit lukea ja kuunnella sanan englanniksi.

Seuraavaan korttiin pääset klikkaamalla nuolta. 
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Sivun oikella laidalla voi valita kuuluuko ääntä vai ei ja millä kielellä kortti tulee ensin.

Tällä napilla voit sekoittaa kortit ja tällä Play-napilla voit kuunnella kaikki kortit 
automaattisesti.

Kun olet opiskellut kaikki kortit ja muistat ne hyvin, mene seuraavaan tehtävään, eli osioon 
LEARN. 

Tässä sinun pitää kirjoittaa sana tai lause toisella kielellä. Kun olet kirjoittanut lauseen, paina 
ANSWER. Kone kertoo, oliko vaustaus oikein. 

Voit valita millä kielellä näet sanat ja millä kielellä vastaat.
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Seuraava osio on SPELLER. Tässä kirjoitat sanan, jonka kuulet.

Jos haluat kuunnella sanan uudestaan, paina REPLAY AUDIO. 

Seuraava osio on TEST, jossa on erilaisia tehtäviä. Voit tehdä itsellesi aina uusia ja uusia 
testejä.
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Seuraava tehtävä, oikeastaan peli on SCATTER. 

Tässä etsit parit ja viet ne hiirellä toistensa päälle, jolloin ne häviävät. 

Viimeinen tehtävä on Gravity.

Tässä sinun pitää kirjoittaa lause toisella kielellä.
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Listan kopioiminen

Jos löydät Quizletistä hyvän listan, jonka haluaisit kääntää omalle kielellesi, tee seuraavasti:

1. Kirjaudu sisään omilla tunnuksilla.

2. Avaa sanalista

3. Paina Copy

avautuu seuraava näkymä:

1. Tässä voit antaa listalle uuden nimen, jos haluat.

2. Voit vaihtaa kielen.



      12
  

3. Sarakkeisiin voit kirjoittaa sanat toisella kielellä. 

4. Voi myös käyttää auto-define-työkaulua, joka antaa automaattisesti ehdotuksia.

Quizlet tuntee joitakin aakkosia. 

Kun olet valmis, muista tallentaa setti painamalla CREATE-nappia.

Lopuksi voit lisätä sanalistasi omaan kansioon (FOLDER), niin löydät sen myöhemmin 
helposti.
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Uuden sanalistan tekeminen

Kun olet kirjautunut Quizletiin, voit itsekin tehdä omia listoja.

Klikkaa aloitussivun tekstiä CREATE A NEW STUDY SET. 

Avautuu seuraava ikkuna:

1. Anna listalle nimi. 

2. Valitse listan kieleksi suomi (FINNISH).

3. Valitse käännöskieli. 
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4. Kirjoita sanat suomeksi.

5. Kirjoita sanat omalla kielellä (voit käyttää myös automaattista käännöstä).

6. Muista tallentaa lopuksi lista. 
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7. Lista on nyt valmis, voit lisätä sen omaan kansioon (ADD TO FOLDER). 

Quizletin tehokas käyttö

Quizlet on hyvä apu sanojen opiskeluun. Käytä sitä usein,  vähän aikaa kerrallaan. 
Kannattaa ladata Quizletin älypuhelimeen tai tablettiin ja käyttää sitä esim. 
bussimatkojen aikana.
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