
Как да създадете своя собствена онлайн настолна игра
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Онези от вас, които следят блога ми известно време,
вероятно знаят, че Flippity е една от препоръките ми
за всеки, който иска да прави игри, флашкарти и
срокове с Google Sheets. Наскоро Flippity представи
нов шаблон за създаване на собствена онлайн
настолна игра чрез Google Sheets.

С новия шаблон на настолната игра на Flippity можете да създадете игра, която
включва до осем играчи, има до три зарчета за търкаляне и интерактивни
квадратчета за игра. Вашата игра може също да включва видеоклипове, снимки,
Google Рисунки и графики. И вашите студенти могат да играят вашата игра без
имейл адрес или да се налага да създават всякакъв вид онлайн акаунт.
Разгледайте моето кратко видео по-долу, за да видите как можете да създавате и
играете своя собствена онлайн настолна игра.

Watch Video At: https://youtu.be/Hq1cdfoa4Hk
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Основни точки от видеото:

Можете да персонализирате маркерите на плейъра и да използвате снимки
вместо маркерите по подразбиране. 
Можете да включите снимки във всеки квадрат на играта. 
Можете да използвате до три зарчета във вашата игра. 
Можете да имате всеки квадрат на дъската да даде различна посока или
подкана. 
Вашият тесте карти може да включва видеоклипове, снимки, връзки и
графики. 

Заявления за образование
Новият шаблон за настолна игра на Flippity може да бъде чудесен за развиване на
забавна рецензионна дейност за вашите ученици, които да играят във вашата
онлайн или лична стая. Ако трябваше учениците да го използват дистанционно,
може да имам един ученик да го скришира чрез Google Meet или Zoom и след това
да преместя парчетата за всеки играч. Тъй като можете да свържете почти всичко
в игралните карти, бих сложил връзки към цифрови картички, където учениците
трябва да отговорят правилно на даден въпрос, за да продължат да играят. 
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