HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG QUIZIZZ
TRONG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
Thầy (cô) nháy chuột vào link https://quizizz.com/join?gc=39826056 để tham
gia bài học trên ứng dụng Quizizz
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
- B1: Đăng nhập vào Gmail
- B2: Truy cập vào đường dẫn: https://quizizz.com
- B3: Đăng ký. Nháy chuột vào Sign Up

- B4: Nháy chuột vào Sign up with Google

- B5: Nháy chuột chọn tài khoản Gmail muốn đăng ký

HƯỚNG DẪN TẠO BÀI HỌC

Giao diện chính của ứng dụng Quizizz trên máy tính
- Bước 1: Nháy chuột vào Create (Tạo) rồi chọn Lesson (Bài học)
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- Bước 2: Điền tên bài học, chọn lĩnh vực rồi nhấn Next
- Bước 3: Thiết kế bài học

1. Trang
2. Tiêu đề bài học

3. Thay đổi hình ảnh

- B4: Nháy nút Add Slides để thêm nội dung trang bài học hoặc câu hỏi

1. Các mẫu
trang thiết
kế sẵn

2. Các dạng câu hỏi
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+ Thêm trang bài học

1. Tiêu đề trang

2. Nội dung trang
dướd

+ Thêm trang câu hỏi
Multiple choice: Câu hỏi trắc nghiệm.
Checkbox: dạng trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời.
Fill – in – the – Blank: Điền vào chỗ trống.
Poll: Dạng survey thu thập thông tin, ý kiến học sinh.
Open- Ended: Dạng câu hỏi mở.

1. Gõ nội dung câu hỏi
2. Gõ các đáp án
3. Chọn đáp án đúng

4. Thiết đặt thời gian

- B5: Nháy chuột vào Publish để hoàn thành thiết kế bài học

4
HƯỚNG DẪN GIAO BÀI HỌC
- B1: Thầy (cô) nháy chuột vào Assign homework

- B2: Chọn thời gian kết thúc bài học rồi nháy chuột vào Continue

- B3: Để mời học sinh tham gia bài học thầy (cô) có thể nháy chuột và Share a link…
để chia sẻ đường dẫn bài học hoặc gửi mã 29074568 để học sinh nhập vào ô
Enter Code

5

6
HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM GIA BÀI HỌC
- Cách 1: Thầy (cô) chia sẻ link bài học trên Zalo, Fb, Email,…
(Vd: https://quizizz.com/join?gc=29074568)

Học sinh nháy chuột vào đường link https://quizizz.com/join?gc=29074568
để tham gia bài học được tạo trên Quizizz
- Cách 2: Tham gia bài học bằng mã số (vd: 29074568)

+ Bước 1: Học sinh vào đường dẫn https://quizizz.com/
+ Bước 2: Nhập mã 29074568 vào ô Enter a join code và nháy JOIN

