Runokoneen ohje oppilaille
Runokonetta on helppo käyttää:
1. Aloita valitsemalla mieleisesi teema valikosta
2. Paina aloita-painiketta, jolloin kone luo automaattisesti runon
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3. Runokone on tuottanut runon, jota voit nyt muokata
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4. Voit muokata sanoja tuplaklikkaamalla tai voit vetää ja pudottaa sanoja uusiin kohtiin vetämällä
niitä hiirellä.
5. Voit lisätä säkeitä kirjoittamalla tekstiä runon lopussa olevaan tekstikenttään. Paina lopuksi enternäppäintä näppäimistöstä. Uusia säkeitä voi myös kirjoittaa klikkaamalla säkeiden välissä olevaa
tyhjää kohtaa. Jos et millään keksi, mitä kirjoittaa, viimeisellä rivillä olevaa avuliasta robottia
klikkaamalla runokone tuottaa uuden säkeen runon loppuun.
6. Voit hakea sanoille riimejä riimittelijätyökalun avulla vetämällä ja pudottamalla sanoja
työkaluun. Yläreunan pudotusvalikosta voit valita, millaisia riimejä kone etsii sanoille.
7. Turhat säkeet ja sanat voi vetää ja pudottaa roskakoriin, jolloin ne tuhoutuvat pysyvästi.
8. Jos taas haluat säästää runosta poistetut sanat, voit vetää ne varastoon.
9. Voit korvata runon sanoja vetämällä ja pudottamalla taikasauvan jonkin sanan päälle.
10. Menikö jokin pieleen? Kumoa- ja uudelleen-painikkeet mahdollistavat runon palauttamisen
aikaisempaan tilaan.
11. Valikko tarjoaa lisätoimintoja:
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12. Kopioi leikepöydälle avaa runon kopioitavaan tilaan. Kopioidaksesi runon avautuvassa
näkymässä paina Ctrl+C.
13. Jakamisen alta runon voi jakaa Twitterissä tai Facebookissa. Näytä runo omille ryhmille
-toiminto jakaa runon versiohistorian muiden kanssasi samaan ryhmään kuuluvien kanssa.
14. Tulosta-toiminnolla voit tulostaa runon.
15. Pudotusvalikosta voit valita runomitan. Tällöin runokone antaa palautetta siitä, miten hyvin
runosi sopii valitsemaasi mittaan.
16. Versiohistorian avulla pääset selaamaan runon eri versioita:
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17. Runokone näyttää runon muokkauksen vaihe vaiheelta. Tässä tilassa näkyy myös, mitä on
muutettu ja mihin kellonaikaan.
18. Kelauspalkilla voit kelata runon eri vaiheita.
19. Näytä muutokset -valinta näyttää lisätyt sanat vihreällä ja poistetut punaisella
historianäkymässä.

20. Kun olet saanut runosi valmiiksi, näet sen etusivun listauksessa. Voit poistaa runoja painamalla
roskakorin kuvaa.
21. Mikäli haluat tallentaa runot myöhempää käyttöä varten, voit luoda runokoneeseen tunnukset.
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