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TATİLİ ÖNERİLERİ  

 

Sevgili öğrencilerimiz, 

Uzaktan öğretim sürecinde teknoloji ile iç içe bir dönem geçirdiniz. Yaz tatilinde dinlenirken 

eminiz yine teknolojiden uzak kalamadığınız anlar olacaktır. Bu anlarınızı daha faydalı hale 

getirebilmek için sizlere bazı önerilerimiz olacak.  

Kodlama&Programlama, Robotik, Bilim, Maker, Eğlenceli ve Bilimsel Zekâ Oyunları gibi 

farklı konularda önerilerde bulunduk. Unutmayın teknoloji ile geçirdiğiniz vakti değerli 

kılmak sizin elinizde. 

 

Algo Dijital 

Eğlenceli bir oyunla algoritmik düşünme becerinizi geliştirmek istiyorsanız siteyi ziyaret edip 

ücretsiz olan uygulamayı tablet ya da bilgisayarınıza kurabilirsiniz 

https://algodijital.com/ 

 

CodeMoji 

Bu sitede tanıdığınız ve sevdiğiniz emojilerle eğlenerek kod yazmayı öğrenebilirsiniz. Takip 

etmesi kolay, interaktif dersler ile kendi hızınızda ilerleyebilirsiniz. 

https://www.codemoji.com/courses/ 

 

Code Monster 

JavaScript öğrenmeye başlamanın en keyifli ve anlaşılır yolunu bu site sizlere sunuyor. 

Basitten karmaşığa doğru ilerleyen alıştırmalarla, bir simülasyon ortamında yazdığınız 

kodların nasıl çalıştığını anında görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken yönergeleri okuyup 

sizden istenen görevleri yerine getirmeye çalışmak. 

http://www.crunchzilla.com/code-monster 

 

BBC micro:bit İle Tanışın 

Micro:bit, İngiltere'de BBC tarafından geliştirilmiş bir mikrokontrolcü kartıdır. Bu kart ile 

programlama ve elektroniği kolayca öğrenebilirsiniz. Kartı kullanarak oyunlar oluşturabilir, 

robotlar yapabilir, müzik enstrümanları oluşturabilirsiniz. Sizlere önerdiğimiz bu sitede 

elinizde bir micro:bit kartı olmasa bile, simülasyon sayesinde projeler yapabilirsiniz. 

Eğitimler ya da oyunlara tıklayıp, öğreticiyi başlat seçeneği ile adım adım yönergelerle 

uygulamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.  

https://makecode.microbit.org/ 

Twing Uygulaması 

Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinde 

öğrendiklerinizi uygulamak, anlatmak ve paylaşmak ister misiniz?  O zaman Twing tam size 

göre! Bilimsel içerikleri, oyunlarla ve deneylerle keşfetmek için Twing mobil uygulamasını 

deneyebilirsiniz. 

Twing Uygulaması Nedir? https://www.twinscience.com/tr/twingapp/ 

Twing Yüklemek İçin: http://go.twing.io/download 

Twing Örnek Video:  https://www.youtube.com/watch?v=gn2I_EG9S_o 
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https://www.codemoji.com/courses/
http://www.crunchzilla.com/code-monster
https://makecode.microbit.org/
https://www.twinscience.com/tr/twingapp/
http://go.twing.io/download
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Instructables 

Pek çok şeyin nasıl yapıldığını adım adım anlatan ve mükemmel ara yüzüyle üyelerin de 

katılımını kolaylaştıran bir web sitesi. Bu platformda kendi icatlarınızı veya pratik 

bilgilerinizi de paylaşabilirsiniz. 

https://www.instructables.com/ 

 

Mentalup 

Eğlenceli ve bilimsel zekâ oyunlarını denemek istiyorsanız mutlaka siteyi ziyaret etmelisiniz.  

Hafıza egzersizleri ile öğrenme kabiliyetinizi geliştirebilirsiniz. Dikkat egzersizleri ile 

dikkatinizi sürdürmeyi ve odaklanmayı sağlayabilirsiniz. Görsel zekâ egzersizleri, yaratıcı 

düşünmenizi tetikler. En önemlisi mantığınızı ve problem çözme yeteneğinizi 

geliştirebilirsiniz.  

https://www.mentalup.net/ 

 

Lumosity 

Beyninizi eğlenceli ve bilimsel olarak tasarlanmış oyunlarla geliştirebilirsiniz. Site kendinize 

göre hafıza ve dikkatinizi geliştirecek şekilde bir program organize etmenize imkân sunuyor.  

https://www.lumosity.com/ 

 

 

SolidWorks Apps For Kids 

Solid Works 3D modelleme uygulamasının çocuklar için özel olarak oluşturduğu SolidWorks 

Apps For Kids uygulamasına kayıt olarak farklı tasarımlar yapabilirsiniz. Kendi 

yaratıcılığınızı kullanarak projelerinizi geliştirebilir, karakterlerinizi tasarlayabilirsiniz. 

https://www.swappsforkids.com/ 

 

 

Wick Editor 

Animasyon oluşturmak için basit ve kullanışlı bir online web 2.0 uygulamasıdır. İnternet 

sitesinden editör kısmına giriş yaparak animasyonun tasarımına hemen başlayabilir harika 

“.gif” dosyaları oluşturabilirsiniz. Beta sürümü ile animasyonları etkileşimli hale getirerek 

kendi oyunlarınızı da oluşturabilirsiniz. 

https://www.wickeditor.com/ 

 

 

“Chappie” Film Önerisi 

2015 yılı yapımı filmde, robotlardan oluşan polis kuvvetleri bulunmaktadır. Bu durumu 

istemeyen isyankâr robot kuvvetlerinin içerisinden bir robotu kaçırarak yazılımını değiştirir 

ve yapay zeka robot oluşturarak kendi kendine kararları verebilen bir robot haline gelir. 

Ancak daha sonra yazılımsal durumlar değiştiğinde Chappie tekrar tehdit olmaya başlar. 
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