EĞİTSEL DİJİTAL OYUNLAR

1. Bulmaca Oyunu: https://learningapps.org/watch?v=prktmysxj20
2. Yapboz: https://im-a-puzzle.com/look_i_m_a_puzzle_8dx268Sk.puzzle
3. Eş Anlamlı Kelimeler Oyunları: https://learningapps.org/display?v=pp75ayh1520
4.Kültürel Miraslarımız Puzzle:
a)https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=35a38bab0c8e
b)https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2d7ed11e7f98
c)https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=12de488d06c0

4. İngilizce Oyunlar:
a) Yerçekimi: https://quizlet.com/499453085/gravity
b) https://quizlet.com/tr/332930669/flash-cards/
c)Weather and emotions:
https://www.cram.com/flashcards/games/jewel/weather-and-emotions-11355958
d)Hello/Nationalities: https://kahoot.it/challenge/0716804?challenge-id=e358700f-a0ea4cef-a8d2-b79735a38e2b_1585654711989
e)Online Worksheet:
1.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/
Clas sroom_objects/Classroom_Objects_jd16903rd

2. https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/
f)Irregular verbs: https://learningapps.org/watch?v=pnyyxwhtn20
g)should/shouldn’t: https://learningapps.org/display?v=ppqx2db3c20
h)Can/Can’t: https://learningapps.org/display?v=pau7f4rh220
ı)Telling the time: https://learningapps.org/display?v=p15zf7u7t20

i) Classroom objects : https://quizlet.com/_89fqpn?x=1qqt&i=2rnqa3
https://quizlet.com/tr/499580411/in-the-classroomclassroom-objects-flashcards/
j)Occupations:https://quizlet.com/tr/499453085/occupations-flash-cards/
k)Eşleştirme:https://quizlet.com/499453085/match
l)Colors: https://www.cram.com/flashcards/games/jewel/colors-11357086
m)Months puzzle https://im-a-puzzle.com/months_of_the_year_8GEZthLW.puzzle
n)Body parts : https://learningapps.org/display?v=pwgehsyuc20

o)Days of the week: https://learningapps.org/display?v=pgw4pvrej20
öPets oyun: https://wordwall.net/tr/resource/1264524
p)Family members: https://wordwall.net/tr/resource/1264694
https://wordwall.net/tr/resource/1264694

r)Months and seasons: https://wordwall.net/tr/resource/1264845
s)Wh questions: https://wordwall.net/tr/resource/1265138

DİJİTAL UYGULAMALAR

Twing
Twing, çocukların bilimsel içerikleri, oyunlarla ve deneylerle keşfetmeleri için tasarlanmış
ücretsiz bir mobil uygulamadır.Çocuklar birbirinden eğlenceli ve öğretici oyunların yapılış
adımlarını öğrenir, arkadaşlarının yaptıkları projeleri ve deneyleri inceleyerek ilham alırlar.
Kendi

projelerini

tasarlar

ve

paylaşırlar.

Aynı

zamanda

çocuklara

projelerini

paylaşabilecekleri ve birlikte öğrenebilecekleri bir dijital sınıf ve topluluk sunar.

Uygulamayı indirmek için:https://www.twinscience.com/tr/

MentalUp

MentalUp uygulaması, 4 - 13 yaş tüm çocuklar için uygun zorluk seviyeleri, 5
farklı alanda zeka oyunları ve onlarca eğitsel oyunları içermektedir. Görsel zeka, sözel zeka,
matematiksel zeka, mantık ve hafıza oyunu oynamayı sevenler için geliştirilen bir
uygulamadır. MentalUP çocuk oyunu, en faydalı beyin egzersizlerini çocuklar için
oyunlaştırdı. Beyin egzersizi yapmak hiç bu kadar eğlenceli ve öğretici olmamıştı!

codeSpark Academy: Kids Coding

codeSpark Academy eğlenceli ve komik karakterleri ile okuma-yazma
bilmeyen 4 yaş üstü çocuklara temel programlama becerilerini vermeye çalışan pek çok ödüle
sahip bir uygulamadır. 201 ülkede 20 milyon üzerinde öğrenci tarafından kullanılan bu
uygulamanın içinde bulmacalar, oyunlar, oyun tasarımları yapabileceğiniz ortamlar
bulunmaktadır.

ChatterPix

ChatterPix Kids, karakterleri konuşturmak için kullanılan çok eğlenceli bir
uygulamadır. Bir resim çizebilir, var olan bir karakterin fotoğrafını çekebilir ya da internet
üzerinden bir resim indirebilirsiniz. Sonrasında tek yapmanız gereken bu resmi ChatterPix
uygulamasına yükleyerek bir ağız çizgisi belirlemek ve ses kaydı yapmak.
SpriteBox

SpriteBox benzersiz bir bulmaca platform oyunudur; keşetmeyi ve kodlamayı
öğrenmenin bir karışımıdır. Sprite’a izlenecek talimatlar vererek benzersiz dünyalar arasında
ilerleyebilir ve Sprite'ın şişelenmiş arkadaşlarının özgür olmasına yardımcı olabilirsiniz.
Maceranız sırasında komutları sıralamayı, parametreleri değiştirmeyi, hatalı mantık hatalarını
ayıklamayı ve sorunları çözmek için basit ve karmaşık döngüler kullanmayı öğreneceksiniz.

Lightbot: Code Hour

Lightbot: Code Hour programlama mantığını kullanmayı gerektiren bir oyundur.
Çok az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayan oyuncuları programlamaya tanıtmak için
çok etkili bir uygulamadır. K-12 sınıflarından herkes, her yerde oynayabilir, eğlenebilir ve
gerçek programlama mantığını öğrenebilir!
Duolingo

Duolingo eğlenceli bir dil öğrenme uygulamasıdır. Duolingo dersleri senin
öğrenim tarzına uyarlanır. Alıştırmalar, kelime hazineni etkili bir şekilde öğrenip gözden

geçirmene yardımcı olacak şekilde özelleştirilir. Dünyanın en popüler dil öğrenim platformu
artık sınıflarda da kullanılabiliyor. Şimdiden binlerce öğretmen derslerini Duolingo ile
zenginleştiriyor.

Stop Motion Studio

Stop-motion animasyon, oyuncakları ve diğer nesneleri hayata geçirmenin ve
film yapımının temellerini öğrenmenin harika bir yoludur. Sizler de oyuncaklarınızı ve bu
bölümde önerdiğimiz origami balığınızı canlandırmak, kendi filminizi çekmek ister misiniz?
Yapmanız gereken çok basit. Kameranızın açısını sabit tutarak balığınızı sahnede kısa kısa
hareket ettirmek ve her hareketin fotoğrafını çekmek. Uygulamanın kullanımını anlatan video
için:
https://www.youtube.com/watch?v=jxTipYB822I
Örnek stop motion videoları için: https://www.youtube.com/watch?v=BFUBpSt4CU https://www.youtube.com/watch?v=EIgKN0jJRG0

Robotizen

5 yaş üzeri çocukların eğlenerek algoritmayı öğrenmelerini sağlayan bir
uygulama.
Star Walk

Star Walk 2 enfes bir gökyüzü haritasıdır. Astronomik verileri en son
teknolojiyle birleştirerek binlerce yıldız, kuyruklu yıldız, takımyıldızı, uydu, cüce gezegen,
ay, meteor yağmuru, asteroit, derin gökyüzü nesnesi, nebula ve galaksi arasında rahatça
gezinmenizi sağlar. Tek yapmanız gereken cihazınızı gökyüzüne doğru çevirmektir; yıldız
haritası,

gece

sizi

kuşatan

gökyüzünde

neler

olup

bittiğini

gösterecektir.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK İÇİN SİTE ÖNERİLERİ
Quiver
http://www.quivervision.com/coloring-packs
http://www.quivervision.com/masks-coloring-packs/#masks
http://www.quivervision.com/fashion-coloring-packs/#fashion-show
Crayola
https://www.crayola.com/featured/free-coloring-pages/
Octagon
https://www.octagonstudio.com/en/1/animal-4d-cards
https://www.octagonstudio.com/en/2/octaland-4d-cards
https://www.octagonstudio.com/en/6/space-4d-cards
Spacecraft 3d
http://www.jpl.nasa.gov/apps/images/3dtarget.pdf
AR Flashcards
http://arflashcards.com/
https://arflashcards.com/get-flashcards/
http://arflashcards.com/studiouploads/colors.pdf
DRAWMATIC AR
https://drawmaticar.com/worksheets/
SCAVENGAR
https://www.scavengar.world
https://edu.devar.org/blog/coding/ar-coding-with-fourdi/
https://info.flipgrid.com
SCRABBLE taşları linki: (KEYNOTE uygulaması için)
http://bit.ly/ScrabbleKeynote
Ev inşa clipart görselleri keynote: bit.ly/2QvUTrR
KAYNAKLAR
USDZ formatında dosyalar
https://usdzshare.com
https://www.twinkl.de/reality

