




Yarını Kodlayanlar Projesi
Scratch Eğitmen Kiti

Bu yayın MakerKamp ekibi tarafından hazırlanmıştır. Yayın hakkı Habitat Derneği’ne aittir.
İzinsiz bir şekilde kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Tüm hakları saklıdır.
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Bu bölümde katılımcılara bilgisayar ve elektronik programlamanın temellerinden bahsedilecektir. Bir 
programın temel yapı taşları öğretilerek, temel anlamda ne gibi işlevleri sağladıkları konusunda bilgi-
lendirmelerde bulunulacaktır.

Katılımcıları derse ısındırmak ve daha iyi odaklanmalarını sağlamak amacıyla aşağıdaki soruları 
yöneltebilirsiniz. Bu soruları daha çok çekingen olan kişilere yöneltmeniz, sınıfın sizi daha etkin 
dinlemesini sağlayacaktır.

• Küçüklüğümden beri, televizyon kumandasındaki açma / kapama tuşuna bastığımda   
nasıl televizyona komut gönderdiğini merak ediyordum. Bunun cevabını siz de biliyor   
musunuz?

• Çevrenizdeki nesnelere bir bakın. Bunların kaçının içerisinde bir yazılım bulunmaktadır? 
• çerisinde yazılım olan 3 şeyi bana kimler söyleyebilir?
• Peki sizce yazılım nedir?

Katılımcılarla bir sohbet / tartışma ortamı sağladıktan sonra ilk dersimize başlayabilirsiniz 
demektir. 

Tarihteki ilk bilgisayar ENIAC olarak tarihe geçmektedir. ENIAC 1941 yılında geliştirilmiş ve 2. 
Dünya Savaşı ortasında ilk satışı gerçekleştirilerek tankların ve füzelerin atış yapması için gerekli 
koordinatları belirlemek üzerine hesaplamalar yapmıştır. ENIAC, 167 m2’den oluşan ve ağırlığı 
30 ton olan günümüz teknolojisine göre hantal bir bilgisayardır.

ÖN BİLGİ

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

DERSE BAŞLANGIÇ

# Malzeme İsmi Adet

1 Ç alışma Kağıdı : İkilik Bilekliğim 1 adet*

2 Pritt Yapıştırıcı 1 adet

3 Makas 4 adet

GEREKLİ MALZEME VE DOKÜMANLAR

GİRİŞ
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● •  Bir bilgisayardan beklentimiz nedir?
● •  Bir bilgisayarda bulunması gereken özellikler nelerdir? 

ENIAC delikli kart teknolojisini kullanıyordu. Buna göre kodları bilgisayara değil, bu delikli kartlar 
üzerine kodluyorlardı. Dolayısıyla bu kullanım biçimi hiçte kolay olmuyordu. 1000 satır kod için 
1000 tane delikli kartın üzerinde kodlama yaptıktan sonra sırasını hiç bozmadan ENIAC’ı yöne-
ten kişiye (operatör) teslim etmeniz gerekiyordu. 

Peki bu kodları yorumladıktan sonra sonucu nasıl öğreneceğiz? ENIAC operatörü sizlere bir ran-
devu veriyor ve bu randevu ile kartlarınızı teslim ediyorsunuz. Sonuçlarını almak bazen günler 
bazen haftalar alabiliyordu. Sonuç ise sizlere bir yazıcı çıktısı ile geliyor ve üzerinde 1 - 0 gibi 
sonuçlar veriyordu. Bu sonucu anlamlandırmak tamamen programcıların işiydi.

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

SORU
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A 100 0001 H 100 1000 O 100 1111 V 101 0110

B 100 0010 I 100 1001 U 101 0000 W 101 0111

C 100 0011 J 100 1010 P 101 0001 X 101 1000

D 100 0100 K 100 1011 R 101 1010 Y 101 1001

E 100 0101 L 100 1100 S 101 0011 Z 101 1010

F 100 0110 M 100 1101 T 101 0100 a 101 0001

G 100 0111 N 100 1110 U 101 0101 b 101 0010

Binary Code

 •  0 sizin için ne anlam ifade ediyor?
 •  1 ve 0 nasıl oluyorda bunca işlemi anlayabiliyor?

Öğrenciler 0 için hiç, yok, bomboş gibi yanıtlar verecektir. Her söylediklerini olumlu karşılaya-
rak not almaya devam edin. Yanına 1 yazarak bunun ne anlam taşıdığı konusunda fikir almaya 
devam edin.

0’ın elektronikte, elektriğin olmama durumundan ve 1 in elektriğin var olma durumundan bah-
sedin. Bilgisayar dediğimiz aletin 7 tane 0 ve 1 durumunun yan yana gelmesiyle anlamlı bir ifade 
oluşturduğundan bahsediniz. 

Yukarıdaki Binary Kod tablosundan A harfinin bilgisayar dilinde nasıl yazıldığını tahtaya yazınız ve 
üzerindeki 1 ve 0’ları yorumlayınız.

Google Görseller üzerinden Binary Code Table yazarak bu tabloya ulaşmanız mümkündür.

NOT

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

SORU
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 •  Öğrencilere etkinlik çalışma sayfasından birer adet dağıtınız. 
 •  Öğrencilerin örnekte gösterilen 1 olan yere isimlerinin baş harfini yazmalarını isteyiniz.
 •  Alt satırına Binary Tablosu’na göre her bir rakamı sırasıyla kodlamalarını isteyiniz.
 •  1 olarak yazmış oldukları hücreleri istedikleri bir renk ile boyamalarını isteyiniz.
 •  Yapmış oldukları bilekliklerin çerçevelerinden makas yardımıyla kesmelerini sağlayınız.  
 •  Makas kullanımında eşlik ediniz.
 •  Pritt yardımı ile 2 ile belirtilen noktalardan birleştirilmesini sağlayınız.

ETKİNLİK İLK BİLEKİĞİM

O2

O1

O2

1 0 0 1 1 1 1

DERSİ BİTİRİRKEN

 •  Öğrencilerinizle bu derste neler öğrenildiği konusunda kısa bir özet geçiniz.
 •  Bu derste akılda kalan kısımları söylemelerini isteyiniz.
 •  Bileklikleri gösteren poz ile bir fotoğraf çekerek dersi sonlandırınız.

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
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ALGORİTMA ÖĞRENİYORUM

• Bir gün içerisinde neler yapıyorsunuz?
• Bir işi defalarca yapmak durumda kaldığınız hiç oldu mu? 
• Defalarca tabakları yıkamak
 • Sayfa üzerinde yazı yazarken sayfanın sonuna geldiğimizde sayfayı değiştirmek
 • Her pazar günü duş almak
 • Her gün saat 10’da uyumak
• Rutin sizce nedir?

Bu bölümde katılımcılara, programlamanın temeli olan algoritmik düşünme becerisi ve sıralı 
işlem yapma becerisi kazandırılması planlanmaktadır.

ÖZET

GEREKLİ MALZEME VE DOKÜMANLAR

# Malzeme İsmi Adet

1 Çalışma Kağıdı: Rutin İşlerim 1 Adet / ÖĞR.

2 Çalışma Kağıdı: Kayıp Tavşan 1 Adet / ÖĞR.

* Adette belirtilen “ÖĞR” öğrenci sayısı başına olduğunu temsil etmektedir.

Katılımcıları derse hazırlamak için şu soruları katılımcılarınıza yönlendirebilirsiniz.

Katılımcılarla bu sorular üzerinden bir sohbet ortamı oluşturunuz. Özet kısmında da belirtildiği 
gibi kişilere algoritmik düşünme becerisi ve sıralı işlem becerisi kazandırılması hedeflenmekte-
dir. Konu odağında sohbeti sonlandırıp derse başlayabilirsiniz.

DERSE HAZIRLAMA
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Günlük hayatta kalktığımız andan yatana kadar her türlü işi planlı ve bir sıraya dizili  şekilde 
yapmaya çalışırız. Hatta bazı işleri defalarca tekrar etmek durumunda kalabiliriz. Defalarca tekrar 
ettiğimiz işleri, rutin işler olarak adlandırmaktayız. 

Programlamada yazmış olduğumuz kodları, ilk bilgisayar olan ENIAC delikli kart teknolojisinde 
nasıl ard arda sırasıyla diziyorsak, günümüzde de bilgisayar ile bir yazılım kodlarken alt alta ve 
sıralı bir şekilde yazmaktayız.

Bilgisayar ise yazmış olduğumuz bu kodları sıralı bir şekilde okumakta ve uygulamaktadır.

ETKİNLİK RUTİN İŞLERİM
Dersin başında katılımcılarla gerçekleştirmiş olduğunuz giriş etkinliğinde yine katılımcıların rutin 
işleriniz konusunda vermiş olduğu cevapları tahtaya yazınız. Bunlardan en sıkıcı olmayan rutin 
işleri seçme konusunda kısa bir oylama gerçekleştiriniz.

 • Seçmiş olduğunuz rutin işi küçük işlere bölünüz. 
 • Bu küçük işleri esas rutin işe ulaşana kadar bir sıraya diziniz ve sırasıyla yazınız.
 • Yapacağınız etkinlikte aşağıdaki örnekten faydalanabilirsiniz.
 • Yaptığımız bu etkinliğin bir yazılım oluşturmadan önce yapılması gereken ilk adım oldu 
     ğundan bahsediniz.

Ekmek almaya gitmek;
• Ekmek için yeterli paran var mı?
• Hayır ise 3. adım, Evet ise 4. adıma git
• Babandan ekmek için para al
• Kapıyı aç
• Merdivenlerden aşağıya in
• Dış kapıyı aç
• Fırına git
• Ekmek olup olmadığını sor?
• Ekmek yok ise 10. adım, ekmek var ise 11. adıma git
• Bakkala git
• Ekmeği al
• Paranın üstünü al
• Eve dön

ALGORİTMA ÖĞRENİYORUM

ÖRNEK

GİRİŞ
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3 tane sayıyı toplamak;
• Birinci sayıyı al
• İkinci sayıyı al
• Üçüncü sayıyı al
• Birinci sayıyla ikinci sayıyı topla
• Çıkan sonuçla üçüncü sayıyı topla
• Çıkan sonucu söyle. Sonuç yanlış mı?
• Yanlış ise 4. adıma geri dön. Doğru ise devam et
• Doğru cevap!

ETKİNLİK KAYIP TAVŞAN

Bu etkinlikte kayıp olan tavşanımızı evine geri gönderebilmek için katılımcılarınız yardımcı ola-
caklardır. 

 • Etkinlik kılavuzunda verilen simgelere uygun karşılığa göre tavşanımızı hareket 
     ettireceklerdir.
 • Eve varabilmeleri için tüm havuçları yemelilerdir.
 • Havuçları yiyebilmeleri için havucun üzerinde olmaları gerekmektedir.
 • İşlem adımları sırasıyla yazılmalıdır.

ALGORİTMA ÖĞRENİYORUM

ÖRNEK
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DERSİ SONLANDIRMA

 • Öğrencilerinizle bu derste neler öğrenildiği konusunda kısa bir özet geçiniz.
 • Bu derste akılda kalan kısımları söylemelerini isteyiniz.
 • Etkinlik çıktılarını öğrencilere vermeniz ilerleyen zamanlarda kalıcı öğrenmeyi 
     sağlayacaktır.

ALGORİTMA ÖĞRENİYORUM

ÖRNEK

ÇÖZÜM
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SCRATCH’E BAŞLARKEN
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SCRATCH ARAYÜZÜNÜ TANIYALIM

ÖZET

Bu bölümde Scratch yazılımı hakkında temel bilgilendirmelerde bulunulacaktır. 
Ayrıca katılımcılar Scratch geliştirme arayüzünü tanıma fırsatı bulacaklardır.

Katılımcıların eğitime daha iyi odaklanmalarını sağlamak amacıyla aşağıdaki sorular ile tartışma 
ortamı oluşturalım.

 • Maker hareketi hakkında neler biliyoruz?
 • Kodlama ile kimler ilgileniyor? Hangi kodlama aracını kullanıyorsunuz?
 • Kodlama aracı olan Scratch hakkında neler biliyoruz? 
 • Daha öncesinden Scratch üzerinden kendi yazılımını yapan var mı?

SCRATCH NEDİR?

Scratch dili MIT (Massachusetts Institute of Technology) üniversitesi tarafından 2002 yılında 
geliştirilen ve 2005 yılında yayınlanan online yazılım geliştirme aracıdır. Bu eğitimde Scratch ile 
birçok proje geliştirmelerinde bulunacağız. Scratch üzerinde 15 milyonun üzerinde yayınlanan 
proje bulunmaktadır.

DERSE HAZIRLAMA
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SCRATCH ARAYÜZÜNÜ TANIYALIM

SCRATCH ANA SAYFASI

• Scratch ana sayfasına  web tarayıcınız üzerinden girişini sağlayınız.  (https://scratch.mit.edu)
• Scratch üzerinden kullanıcılar üye olduklarında daha öncesinden çevrimiçi ortamda
 yapmış oldukları projelerini görebilirler, üye olmadıklarında proje oluşturabilmelerine
 karşın sadece bilgisayar masaüstlerine indirebilirler.
• Menü temel anlamda incelendiğinde:

• Oluştur : Yeni bir Scratch projesi oluşturmak için bu seçenek kullanılmalıdır.
• Keşfet : Scratch topluluğu üzerinde bu zamana kadar geliştirilen ve  paylaşılan    

   15 milyonun üzerindeki Scratch projesini inceleme fırsatı bulabilirler.
• Tartış : Scratch ile ilgili bir sorununuz mu var? Sorunuza cevap bulabildiğiniz    

   tartışma/forum alanıdır.
• Scratch’a Katıl: Scratch aracını çevrimiçi olarak kullanabilmek amacıyla üye olmayı   

   sağlamaktadır.
• Giriş  : Scratch üzerinde var olan kullanıcınız ile oturum açmanızı sağlamaktadır.

Katılımcıların var ise sorularını yanıtlayınız. Herkes hazır ise                          düğmesine basarak 
katılımcıların geliştirme yapacakları geliştirme ortamını tanıtalım.
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SCRATCH GELİŞTİRME ARAYÜZÜ

SCRATCH MENÜSÜ

SCRATCH ARAYÜZÜNÜ TANIYALIM
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SAHNE ALANI

SCRATCH ARAYÜZÜNÜ TANIYALIM
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DEKOR VE KUKLALAR

SCRATCH ARAYÜZÜNÜ TANIYALIM
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SCRATCH HESABI OLUŞTURMAK

ÖZET
Bu bölümde Scratch çevrimiçi geliştirme yazılımına üye olma adımları hakkında bahsedilecektir. 
Katılımcılar projelerini kaydedebilmeleri ve kendi adlarıyla paylaşımlarda bulunabilmeleri için 
yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmektedir. 

DERSE HAZIRLAMA

Katılımcıların eğitime daha iyi odaklanmalarını sağlamak amacıyla aşağıdaki sorular ile tartışma 
ortamı oluşturalım.

• Neden web sitelerine üye oluyoruz?
• Şifrelerinizi başkalarıyla paylaşıyor musunuz?
• Hesabınızın hiç başkası tarafından ele geçirildiği oldu mu?

GİRİŞ

Scratch üzerinde yapmış olduğunuz projeleri kaydetmek ve kendi adınızı kullanarak paylaşmak 
için yeni bir Scratch hesabı oluşturmamız gerekmektedir. Bunun için www.scratch.mit.edu 
adresini web tarayıcımızdan açtıktan sonra sağ üstte bulunan     Scratch’e Katıl      seçeneğine 
tıklayınız. Karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır.

Scratch üzerinden yeni bir kullanıcı hesabı 
oluşturmak için temel bilgileri vermemiz ge-
rekmektedir. Gelen ekranda 

• Kullanıcı adı
• Şifre
• Şifre Sağlaması gibi bilgiler istemektedir. 

Bu bilgileri tamamlamalarının ardından “Son-
raki” düğmesine tıklayarak ikinci aşamaya 
geçiş yapabilirsiniz.



24

Not

Katılımcılarınızın belirleyeceği kullanıcı adlarını eğitimin uygun bir zamanında not alınız. Kullanıcı 
adlarını bilmeniz ilerleyen zamanlarda yapacakları ve paylaşacakları projeleri toplamada ve değer-
lendirme aşamasında büyük katkı sağlayacak ve karmaşaya yol açmasının önüne geçecektir.

İkinci aşamada kişinin Doğum Ayı ve Yılı, Cinsiyeti ve Ülke bilgilerini isteyecektir. Katılımcıların 
doğru bilgileri girdiğinden emin olunuz.

Not

Doğum tarihi 18 yaşından küçük olan kulla-
nıcılar için Veli E-Posta adresi talep etmek-
tedir. 

Bu gibi durumlarda karmaşa oluşmakta ve 
verilmesi gereken eğitim zaman zaman 
uzayabilmektedir. Bu gibi durumların önüne 
geçmek amacıyla doğum yılını 1990 gibi 
18 yaş üstü bir yıl vermek eğitimin verimli 
geçmesi için istisnai bir durumdur.

Not
E-Posta adresi olmayan kullanıcıların nasıl üye 
olacaklarına dair projeksiyona odaklanmalarını 
sağlayarak kalan adımların nasıl ilerlediğini 
gösteriniz. Yeni projelerini eğitim boyunca üye 
olmadan devam ettirmeniz gerekmektedir. Bu 
dersin verimli geçmesi için istisnai bir durum-
dur.

Katılımcıların Scratch projeleri hakkında daha fazla haber alabilmelerini sağlamak amacıyla 3. 
aşamada E-Posta adresi talep etmektedir. Kişilerin doğru e-posta adresi girmelerine zaman tanı-
malı ve yardımcı olmalısınız.

SCRATCH HESABI OLUŞTURMAK
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4. aşamada üye olma işlemi tamamlanmış demektir. Bu aşamada “Tamam Başlayalım!” seçene-
ğine basarak devam edebilirsiniz.

Not

Üye olmuş olan kullanıcıların son aşamada e-posta adreslerine gönderilen onay bağlantısına tıkla-
madıkları takdirde yapmış oldukları projeleri paylaşamayacaklarını unutmayınız.

Kullanıcı bir önceki formda yanlış bir mail adresi belirtmesi durumunda “Hesap Ayarları” menü-
sünden e-posta adresini güncellemeli ve tekrardan onay kodunun göndermesini sağlamalıdır. Bazı 
katılımcılara bu işlem zor geleceğinden e-posta adreslerinin değiştirilmesi konusunda yardımcı 
olunuz.

SCRATCH HESABI OLUŞTURMAK
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ÖZET
Bu bölümde Scratch arayüzünde bulunan bazı hareket komutları ele alınarak Scratch kedisinin 
çalışma alanı üzerinde hareket ettirilmesi çalışması yapılacaktır. 

DERSE HAZIRLAMA

Katılımcıların eğitime daha iyi odaklanmalarını sağlamak amacıyla aşağıdaki sorular ile tartışma 
ortamı oluşturalım.

• Scratch içerisinden hangi karakterleri biliyoruz?
• Scratch kedisini daha önceden duyan var mı?
• Scratch ile ilk uygulamamızın ne olmasını isterdiniz? Scratch kedimiz sahnede neler 

yapsın?

YENİ SCRATCH PROJESİ OLUŞTURMAK

Scratch üzerinden yeni bir proje başlatmak için öncelikle scratch.mit.edu adresine kullanıcı adla-
rınız ile giriş yapınız. Sol üst köşede bulunan  seçeneğine tıklayarak yeni bir proje oluşturunuz.

Scratch üzerinde kodlama yaparken taş (blok) 
ismini verdiğimiz kod yapılarını kullanmakta-
yız. 

Örnek olarak aşağıdaki kod kümesini katılımcı-
lara projeksiyonda gösterek uygulayınız.

SCRATCH İLE İLK ADIM
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ETKİNLİK SCRATCH İLE İLK ADIM

Bu etkinliğimizde Scratch üzerinde ilk kodlamamızı gerçekleştireceğiz. Uygulamamızda Scratch 
Kedisi’nin her yeşil bayrağa bastığımızda 10 adım ileri gitmesini istiyoruz. Bunun için aşağıda 
hangi taşların kullanılacağı belirtilmiştir. 

Kodlamasını yaparken şu adımları izlemeniz gerekmektedir:
• Scratch üzerinden “Oluştur” seçeneğine tıklayarak yeni bir proje oluşturunuz.
• Proje ismine “Scratch ile İlk Adım” ismini veriniz.
• Olaylar sekmesinden “[Yeşil Bayrak] tıklanınca” taşını kodlama yapacağımız alana sürük-

leyiniz.
• Hareket sekmesinden “10 adım git” taşını “[Yeşil Bayrak] tıklanınca” taşının altına yerleş-

tiriniz.

• Bir puzzle gibi yapılmasını istediğimiz taşları anlamlı bir şekilde 
ard arda dizdiğimiz konusunda katılımcıları bilgilendiriniz.

• Scratch Sahne Alanı üzerinde sağ üstte bulunan yeşil bayrak 
simgesine tıklayınız ve Scratch Kedisi’nin ilerlediğini katılımcılara 
gösteriniz.

• Bu işlemi kendileri uygulamaları için belirli süre tanıyınız.

SCRATCH İLE İLK ADIM
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Kodlamasını yaparken şu adımları izlemeniz gerekmektedir:

• Scratch üzerinden “Oluştur” seçeneğine tıklayarak yeni bir proje oluşturunuz.
• Proje ismine “Scratch Kedisi Hareket Ediyor!” ismini veriniz.
• Sahneler kısmında bulunan simgesine tıklayınız.

• Diğer kategorisine tıklayınız.
• xy-grid seçeneğini seçiniz ve seçimi onaylayınız.
• Sahne alanında aşağıdaki gibi bir görüntü oluştuğunu göreceksiniz.

ETKİNLİK SCRATCH KEDİSİ HAREKET EDİYOR

Bu uygulamamızda Scratch Kedisi Hareket Alanı üzerinde klavye ok tuşlarını kullanarak hareket 
edecektir. Klavye kontrolünü ve koordinat düzlemi konularına değineceğiz. Bunun için aşağıda 
hangi taşları kullanacağımıza bir göz atalım.

SCRATCH İLE İLK ADIM
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İleri hareketi sağlamak için (+x)
• Olaylar sekmesinden “[yukarı ok] tuşu basılınca” taşını kodlama yapacağımız alana 

sürükleyelim..
• [yukarı ok] kısmını yanda bulunan ok tuşuna basıp [sağ ok] olarak değiştirelim. 
• Hareket sekmesinden “x’i [10] artır” bloğunu devamına yerleştirin.

Geri hareketi sağlamak için (-x)
• Olaylar sekmesinden “[yukarı ok] tuşu basılınca” taşını kodlama yapacağımız alana 

sürükleyelim..
• [yukarı ok] kısmını yanda bulunan ok tuşuna tıklayıp [sol ok] olarak değiştirelim. 
• Hareket sekmesinden “x’i [10] artır” bloğunu devamına yerleştirin.
• [10] kısmını ters yönde hareket edeceğinden -10 yazarak tamamlayın. 

Yukarı hareketi sağlamak için (+y)
• Olaylar sekmesinden “[yukarı ok] tuşu basılınca” taşını kodlama yapacağımız alana 

sürükleyelim..
• Hareket sekmesinden “y’yi [10] artır” bloğunu devamına yerleştirin.

Aşağı hareketi sağlamak için (-y)
• Olaylar sekmesinden “[yukarı ok] tuşu basılınca” taşını kodlama yapacağımız alana 

sürükleyelim..
• [yukarı ok] kısmını yanda bulunan ok tuşuna tıklayıp [aşağı ok] olarak değiştirelim. 
• Hareket sekmesinden “y’yi [10] artır” bloğunu devamına yerleştirin.
• [10] kısmını ters yönde hareket edeceğinden -10 yazarak tamamlayın.

Yukarıdaki talimatları katılımcılara uygulatınız. Ortaya aşağıdaki kod blokları çıkmalıdır. Katılımcı-
larla birlikte ok tuşlarını kullanarak projenizi test ediniz.

SCRATCH İLE İLK ADIM
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SCRATCH İLE TEMEL FONKSİYONLAR

ÖZET

2.3 konusunda yapmış olduğumuz uygulamayı tamamladıktan sonra katılımcılarınızla birlikte 
uygulamanın kalan kısımlarını tamamlayacaksınız. Scratch hakkındaki temel fonksiyonların 
kullanımı hakkında da katılımcılarınız bilgi sahibi olacaklardır.

DERSE HAZIRLAMA

Katılımcıların eğitime daha iyi odaklanmalarını sağlamak amacıyla aşağıdaki sorular ile tartışma 
ortamı oluşturalım.

• Bir önceki uygulamamızda eksik olan kısımları var mıydı? Bunlar nelerdi?
• Uygulamamızda dönmek istediğimizde dönüşümüzü daha iyi nasıl yapabiliriz?

GİRİŞ

Bu bölümde 2.3 konusunda yapmış olduğumuz uygulamaya alternatif bir uygulama tasarlayaca-
ğız. Bunun için Scratch Kedisi’nin alternatif olarak hareket etmesini sağlamak amacıyla yeni bir 
proje oluşturarak Scratch Kedisi’ne aşağıdaki blokları ekleyiniz.

Yazmış olduğumuz projeyi ok tuşlarını kullanarak deneyiniz. Kedimizin hareket ettiğini ancak 
projemizde yine de bazı hareketleri yanlış yaptığını farkettiriniz. Bunlardan bazıları şunlardır:

• Sol ok tuşuna bastığımızda sol tarafa dönmüyor.
• Scratch Kedisi zıplamıyor.
• Scratch Kedisi yürüme hareketi yapmıyor.
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SCRATCH İLE TEMEL FONKSİYONLAR

Scratch Kedisi’nin Daire Çizmesini Engellemek

Scratch Kedimizi pek ala döndüğü yöne bakmasını sağlayabiliriz. Ancak bunun için öncelikle 
aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi dönüş yönünü ayarlamalıyız. 

Kuklalar kısmında bulunan Scratch Kedisi’nin sol üstünde bulunan  
simgesine basınız. Karşınıza aşağıda gösterilen ekran çıkacaktır.  
simgesine tıklayınız ve geri düğmesine basarak Kuklalar kısmına geri 
dönünüz. Bu ayarı yapmak karakterimizin dönmesini engelleyerek sadece 
sağa ve sola dönmesini sağlayacaktır.

Scratch Kedisi’nin Sağa ve Sola Dönmesini Sağlamak

Scratch Kedisi’nin basmış olduğumuz yöne doğru bakmasını sağlamak amacıyla Hareket kate-
gorisinde bulunan “90 yönüne dön” bloğunu kullanacağız. Bloğu aşağıdaki görselden de nasıl 
özelleştirebileceğimizi görebilirsiniz.

“90 yönüne dön” bloğunu aşağıdaki gibi projemize ekleyelim. 
Sağ ok için 90 parametresinin yanında (sağ) yazdığı konusunda 
katılımcıların dikkatini çekiniz.

Sol ok için gerekli ol kod bloğunu katılımcılarınıza uygulatınız. 
Uygulama sonrası oluşacak olan kod görünümü aşağıdaki gibi 
olmalıdır.
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Scratch Kedisi’nin zıplama hareketini nasıl yapacağını bu bölümde göreceğiz. Bunun için Hare-

ket kategorisinde bulunan                                                                bloğunu kullanacağız. Bloğu aşağıdaki 

görselden de nasıl özelleştirebileceğimizi göreceğiz.

Bu komutta 3 adet parametre bulunmaktadır. Bu 
parametrelerden ilkinde başlangıç noktasından bitiş 
noktasına kadar olan kısmı ne kadar zamanda yol 

alacağı belirlenmektedir. İkincisinde ise varolan başlangıç noktasından X bitiş noktasına kadar 
yatay eksende ne kadar süzüleceğini belirtmekteyiz. Üçüncü parametrede ise varolan başlangıç 
noktasından Y bitiş noktasına kadar yatay eksende ne kadar süzüleceğini belirtmekteyiz. 

Biz Scratch Kedisi’nin olduğu yerde zıplamasını istediğimizden dolayı Y ekseni parametreside 
çeşitli oynamalar yapacağız. Katılımcılarınıza Scratch Kedisi’nin Y ekseni üzerinde 0.5 saniyede 
varolan konumundan 40 birim yükselmesini istediğinizi söyleyiniz. Katılımcılarınıza aşağıdaki 
vermiş olduğumuz kod bloklarını sahneye sürükleyerek sadece bu kod blokları ile oluşturabi-
leceğini söyleyiniz. Katılımcılarınıza kodları keşfetmeleri ve gerçekleştirmeleri için belirli süre 
tanıyınız.

Scratch Kedisi’nin Zıplamasını Sağlamak

Sonunda vermiş olduğunuz talimatlara göre ortaya çıkması gereken kod bloğu şu şekildedir.

Şimdide 40 birim aşağıya süzülmesi için gerekli olan kod bloklarını yapmalarını katılımcılarınız-

dan isteyiniz. Ortaya genel olarak şu şekilde bir kod bloğu çıkacaktır.

SCRATCH İLE TEMEL FONKSİYONLAR
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Scratch Kedisi’ne Yürüme Animasyonu Sağlamak

Scratch Kedisi’nin sahne üzerinde hareketini sağladık. Ancak Scratch Kedisi’nin hareketini henüz 

sağlamadık. Sahne üzerine eklemiş olduğumuz karakterimizin çeşitli kılıkları bulunmaktadır. Bu 

kılıklar karakterimize ait birçok hareketi sağlamaktadır. Karakterimize ait hareketi sağlamak için        

                               bloğunu kullanacağız.

Var olan projemiz üzerinden devam edecek olursak Sağ Ok ve Sol Ok tuşlarına bastığımızda Sc-

ratch Kedisi’nin yürüme animasyonuna sahip olmasını sağlayalım. Bunun için aşağıdaki bloklara  

  bloğunu katılımcılarınızla birlikte ekleyiniz. Aşağıdaki gibi bir değişiklik gerçekleş-

tirmeniz gerekmektedir.

Katılımcılarınızla birlikte eklemiş olduğunuz değişikliği, klavye ok tuşlarıyla birlikte deneyiniz. 

İsteğe göre sahne dekorunda değişiklik gerçekleştirerek daha gerçekçi bir görünüş sağlayabilir-

siniz.

SCRATCH İLE TEMEL FONKSİYONLAR
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KONUŞMA BALONLARI İLE ÇALIŞMAK

ÖZET
Bu konumuzda katılımcılarımızla birlikte konuşma balonlarının kullanımı ve nasıl kullanıcı ile 
etkileşim içerisinde olabileceğimiz konusunda çalışma yapılacaktır. Kullanıcıya sorulacak olan 
sorular ile uygulamamız içerisinde etkileşimli uygulamalarımızı nasıl yapacağımızı göreceğiz.

DERSE HAZIRLAMA

Katılımcıların eğitime daha iyi odaklanmalarını sağlamak amacıyla aşağıdaki sorular ile tartışma 
ortamı oluşturalım.

• Scratch üzerine eklemiş olduğumuz karakterlerimizin konuşabildiğini biliyor muydunuz?
• Etkileşim nedir?

GİRİŞ
Bu bölümde katılımcılarımızla birlikte karakterimize nasıl konuşma balonları ekleyeceğimiz 
konusunda bilgi sahibi olacağız. Bunun için kullanmamız gereken bloklara bir göz atalım.
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KONUŞMA BALONLARI İLE ÇALIŞMAK

Scratch Kedisi’ni Konuşturalım

Scratch üzerine eklemiş olduğumuz tüm karakterleri birbirleri arasında veya tek bir karakter 
olarak etkileşimli veya etkileşimsiz olarak konuşturabilmemiz mümkündür. 

Basit olarak konuşma balonu eklemek için eklememiz gereken blok                            komutudur.  
Bu blokta 2 adet parametre bulunmaktadır. Bunlardan ilki konuşma balonu içerisinde ne yazaca-
ğıdır. İkinci parametremiz ise bu konuşma balonunun kaç saniye diyeceğidir.

Katılımcılarımızla birlikte yeni bir proje oluşturarak Scratch Kedisi karakterimize şu komutları 
yazarak 5 saniye boyunca “Merhaba” demesini sağlayalım. Sahne olarak tercihen “brick wall1” 
sahnesini ekleyelim.

Yeşil bayrağa basarak yazmış olduğunuz komutu katılımcılarınızla birlikte deneyiniz. Sahne üze-
rinde aşağıdaki resimdeki gibi bir görüntü oluşacaktır.
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KONUŞMA BALONLARI İLE ÇALIŞMAK

Scratch Kedisi Selamlıyor!

Scratch üzerinde eklemiş olduğumuz karakterleri zaman zaman dışarıdan bir etkileşim ile değer 
girdisi yapmamız gerekebilir. Bu bölümde programımızı daha etkileşimli yapabilmek için ismimi-
zi soran ve buna göre selamlayan uygulamamızı katılımcılarımızla birlikte tasarlayacak ve test 
edeceğiz.

Etkileşimli konuşma balonu                                                                         bloğu ile sağlanmaktadır. Buna 
göre katıımcılarımızla birlikte yeni bir proje oluşturarak bu bloğu ekleyelim ve kullanıcının ce-
vabını nasıl alacağımız konusunda da bilgi edinelim. İlk adımda katılımcılarımızın aşağıdaki kod 
bloğunu oluşturmaları gerekmektedir.

Yazmış olduğumuz bu blok parçasını katılımcılarınız ile birlikte deneyiniz. Sahnede belirecek 
olan cevaplama kutusuna katılımcılarınızın dikkatini çekiniz. Peki bu girilen değeri uygulamamız 
içerisinden nasıl alıp, kullanacağız?

İşlemler sekmesinde bulunan                 bloğunu kullanarak daha öncesinde kullanmış olduğu-
muz komutuna verilen cevabı almamız mümkündür. Bu bloğu kullanarak Scratch Kedisi karakte-
rimizde konuşma balonu içerisinde 5 saniye boyunca göstermesini sağlayalım. Aşağıdaki gibi bir 
kod bloğu ortaya çıkacaktır.
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KONUŞMA BALONLARI İLE ÇALIŞMAK

Katılımcılar bu uygulamayı denediklerinde Scratch Kedisi’nin sadece klavyeden girilen metni 
konuşma balonu içerisinde gösterdiğini göreceklerdir. Peki yazılan metnin başına “Merhaba” 
kelimesini eklemek isteseydik bu durum nasıl olacaktı?

İki veya daha fazla kelimeyi bir parametreye eklemek istediğimizde ne yazık ki doğrudan üzeri-
ne sürükleyerek ekleyemiyoruz. Bu kodlama prensiplerine de aykırı bir durumdur. İki veya daha 
fazla kelimeyi tek bir konuşma baloncuğunda göstermek için                                              bloğunu 
kullanmamız gerekmektedir. Katılımcılarınız ile birlikte bu bloğu konuşma baloncuğunun ilk 
parametresine ekleyiniz. Birleştir bloğunun ilk parametresine “Merhaba ” (sona koyulan boşluk 
karakteri önemlidir) yazınız. İkinci parametreye ise                bloğunu ekleyin ve kod bloğunu test 
ediniz. Aşağıdaki gibi bir sahne ve kod bloğu ortaya çıkacaktır.
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SCRATCH’TE DEĞİŞKEN KULLANIMI

ÖZET
Bu konumuzda bir projenin olmazsa olmazlarından biri olan değişkenlerin kullanımı konusu 
örneklerle açıklanacaktır. Ayrıca katılımcıların ilerleyen bölümlerde yapacakları örneklerde de 
değişkenler konusunu aktif ve verimli olarak kullanması beklenmektedir.

DERSE HAZIRLAMA

Katılımcıların eğitime daha iyi odaklanmalarını sağlamak amacıyla aşağıdaki sorular ile tartışma 
ortamı oluşturalım.

• Program içerisinde kullanmış olduğumuz bir değeri defalarca kullanmaktayız. Peki aynı 
değeri değiştirmek istediğimizde her yerde değiştirmek durumunda mı kalıyoruz? Daha 
kolayı var mıdır?

• Sizce değişken dediğimiz şey nedir?

GİRİŞ
Bu bölümde katılımcılara Scratch üzerinde değişkenlerin kullanımı konusu aktarılacaktır. Bunun 
için değişkenler konusunda kullanılması gereken bloklara bir göz atalım.
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SCRATCH’TE DEĞİŞKEN KULLANIMI

Değişkenler, yazmış olduğumuz programımızın içerisinde birden fazla yerde bulunmasını istedi-
ğimiz bir değişen sayının veya kelimenin (puan, isim, süre gibi) program içerisinde tek bir isimle 
kullanılmasıdır.

Değişkenlerin kullanımı dışarıdan da etkileşimli olarak veri girişine izin verir. Bu dışarıdan girilen 
verinin program içerisinde istediğimiz yerde kullanılmasını sağlar.

Ayrıca değişkenler olmasaydı bir değişken yerine aynı değişkenin değerini defalarca yazmak 
durumunda kalabilirdik. 5 satırlık bir kod bloğunda pek bir etki yaratmasa da binlerce satırlık kod 
bloklarından bahsettiğimizde değişkenlerin önemi büyüktür.

Yeni Bir Değişken Oluşturmak

Scratch üzerinden yeni bir değişken oluşturmak için gerekli adımlar şu şekildedir:

• Veri kategorisinde bulunan                                                            butonuna basınız.

• Karşınıza gelen ekranda yeni değişkenin ismini veriniz. Bu örneğimizde kullanacağımız 

değişkenin ismi “İsim” değişkenidir. Ardından “Tamam” düğmesine basınız.
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SCRATCH’TE DEĞİŞKEN KULLANIMI

Değişkenlerin her birine değer atamak için iki yöntem bulunmaktadır. Bir önceki uygulamamız 
üzerinden gidecek olursak, kullanıcıdan istemiş olduğumuz isimi bir değişken içerisine atıp daha 
sonrasından yine konuşma balonlarına, bu sefer değişken kullanarak gerçekleştirelim.

                 kod bloğunu kullanarak uygulamamızı aşağıdaki gibi değiştirin ve katılım-
larınızla birlikte yorumlayınız.

Değişkene Değer Atamak

Bir değişkenin değeri sayısal bir değer ise ve ritmik olarak artış gösteriyorsa                                      
kod bloğunun kullanılması uygundur. Gelin bunu bir örnek ile açıklayalım.

Değişkenin Değerini Arttırmak / Azaltmak

Katılımcılarınız ile birlikte  
komutunu kullanarak kullanıcıdan önce 
yaşını soralım ve ardından 5 yıl sonraki yaşını 
konuşma balonu içerisinde yazdıran komu-
tumuzu gerçekleştirelim. Öncesinden yeni 
bir “Yaş” isminde değişkenimizi oluşturalım 
ve ardından katılımcılarımızla birlikte yapmış 
olduğumuz örnekteki kod bloklarını yorum-
layalım.
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SCRATCH’TE DEĞİŞKEN KULLANIMI

Kullanıcının 5 yıl önceki yaşını hesaplamak için           komutundaki parametreye 
ne yazmamız gerekirdi? Katılımcılarınız ile tartışıp ardından örneği gerçekleştiriniz. Yapılması 
gereken değişiklik 5 yerine -5  yazmaktır.
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SCRATCH’TE ŞARTLARIN KULLANIMI

ÖZET
Bu konumuzda, programlamanın olmazsa olmazlarından biri olan şartların kullanımı konusu 
anlatılacak ve çeşitli uygulamalar gerçekleştirilecektir.

DERSE HAZIRLAMA

Katılımcıların eğitime daha iyi odaklanmalarını sağlamak amacıyla aşağıdaki sorular ile tartışma 
ortamı oluşturalım.

• Hayatımız boyunca çeşitli kararlar almak zorunda olduğumuz durumlar mutlaka olmuş-
tur? Bunlar nelerdir?

GİRİŞ
Programlamada bir işlem yaparken bu işlemin sonucuna göre çeşitli işlemler yapmamız gereke-
bilir. Örneğin, gerçek zamanda saat 17:00’dan önce uygulamamıza giriş yapan kullanıcılara “İyi 
Günler” diye hitap ederken, 17:00’dan sonra uygulamamıza giriş yapan kullanıcılara “İyi Akşam-
lar” diye hitap etmemiz gerekebilir. Bu gibi durumlarda şartlar konusundaki blokları kullanma-
mız gerekmektedir.

Öncelikle bu bölümde kullanmamız gereken 
kod bloklarına bir göz atalım:

Yine bir önceki örneğimizden gidecek olur-
sak, bu örneğimizde de yaş değişkeni de-
ğerinin 18’in üzerinde olması durumunda 
Scratch Kedisi 5 saniye boyunca “Bu oyunu 
oynamak için oldukça yaşlısın” desin.  
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SCRATCH’TE ŞARTLARIN KULLANIMI

Şimdi de yaş değişkeni değerinin 18’in üzerinde olması durumunda Scratch Kedisi 5 saniye 
boyunca “Bu oyunu oynamak için oldukça yaşlısın”, küçük olması durumunda ise “Hey genç! 
Hemen oynamaya başlayalım!”  konuşma balonu görüntülesin. Örneği katılımcıların tamamla-
ması için zaman veriniz. Ortaya aşağıdaki kod bloğu ortaya çıkacaktır.

Şartlar konusunu katılımcıların öğrenim durumlarına göre zenginleştirebilirsiniz.
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SCRATCH’TE DÖNGÜLERİN KULLANIMI

ÖZET
Bu konumuzda, programlamanın olmazsa olmazlarından biri olan döngülerin kullanımı konusu 
anlatılacak ve çeşitli uygulamalar gerçekleştirilecektir.

DERSE HAZIRLAMA

Katılımcıların eğitime daha iyi odaklanmalarını sağlamak amacıyla aşağıdaki sorular ile tartışma 
ortamı oluşturalım.

• Bir işlemi defalarca yapmak durumunda olduğunuz oldu mu?
• Bir işlemi Scratch üzerinde 5 kere tekrarlamak istediğimizde ne yapmamız gerekmekte-

dir?
• Peki bir işlemi sayısını bilmediğimiz kez tekrarlanmasını Scratch üzerinden nasıl sağlarız?

GİRİŞ
Her programlama dilinde olduğu gibi kod yazmayı daha sade kılmak ve işlem başına düşen kod yükünü 
azaltmak amacıyla geliştirilen Döngüler konusunda bilgilendirmelerde bulunulacaktır.

Bir program geliştirirken bir işlemi birden fazla kez, hatta bizlerinde tahmin edemediği şekilde tekrarla-
mak zorunda olduğunuzu düşünün. Bir işlemi 5 kez tekrarlamak için kodu alt alta 5 kere yazmamız zor 
olmayacaktır. Ancak bir işlemi 1000 kere tekrar etmek kodun anlaşılabilirliğini azaltacağı gibi aynı za-
manda da yüksek bir insan gücü israfıdır.

Bu sorun bir yana kodlama yaparken bir işlemin gerçekleşmesinin bir şartın sağlanmasına bağlı olduğu 
zamanlara da denk gelmişsinizdir. Bu soruna karşın döngüleri kullanmaktan başka bir şansımız bulun-
mamaktadır.

Bu konumuzda kullanacağımız kodlara bir göz atalım.
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SCRATCH’TE DÖNGÜLERİN KULLANIMI

Yukarıda da görüldüğü üzere bir işlemin yapılması bir sayı kadar yapıldığı gibi, sürekli tekrarlan-
ması veya bir şarta bağlı olması da beklenebilir. 

Scratch Kedisi’nin sağ ok tuşuna bastığımızda 10 kere her seferinde 10 adım sağa ve sola doğru 
gitmesini ve her 10 adımda 0.2 saniye beklemesini sağlayan uygulamamamızı tasarlayalım.

Yandaki uygulamada sadece yürüme işleminin 10 kere 
gerçekleştiğini katılımcıların test etmesini ve bu işlemi 
farkına varmasını sağlayınız. Katılımcılarınıza bu işlem-
lerin “devamlı tekrarlanması” durumunda ne yapılması 
gerektiğini sorunuz. Katılımcılarınızın tamamlamasının 
ardından sizlerde aşağıdaki doğru cevabı projeksiyon 
üzerinde gösteriniz.
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SCRATCH’TE DÖNGÜLERİN KULLANIMI

Şimdiki yeni uygulamamızda ise katılımcılarınızla birlikte Scratch kedisi boşluk tuşuna basılı 
olduğu sürece “Merhaba” demesini sağlayan programımızı tasarlayalım. Aşağıdaki kodu katılım-
cılarınızla birlikte anlamlandırarak yapınız.



Scr  
özellikleri
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SCRATCH’TE ÇARPMA VE DOKUNMA KONTROLÜ

ÖZET
Bu konumuzda, Scratch üzerine yerleşimini yapmış olduğumuz karakterlerin birbirine dokunma-
sı durumunu ve karakterin çeşitli nesnelere çarpma durumunun nasıl kontrol edileceği konu-
sunda bilgilendirmelerde bulunacağız.

GİRİŞ
Scratch üzerinde çeşitli oyun tasarımları yaparken bir karakterin bir nesneye veya karaktere dokunması 
veya çarpması kontrolünü mutlaka yapmak isteriz. Scratch bu durumlarda bizlerin uygulama geliştirme 
aşamalarında büyük yardımı dokunmaktadır. 

Bu bölümde kullanılacak bloklar şu şekildedir.
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SCRATCH’TE ÇARPMA VE DOKUNMA KONTROLÜ

UYGULAMA

Yeşil bayrağa basıldığında Scratch Kedisi sahnede bulunan Top karakterine dokunduğu zaman 
“Topu yakaladım!” diye mesaj verecektir. Dokunmadığında ise “Topu yakalayamadım :(” demesi-
ni isteyen ve klavye ok tuşlarıyla kedimizin ilerleyebildiği uygulamayı yazalım. Katılımcılarınıza 
kullanılacak olan taşları gösteriniz ve uygulamayı tasarlamalarını isteyiniz.

Yazılması gereken kod bloğu aşağıdaki gibidir.

UYGULAMA

İkinci uygulamamızda ise sahnemize bir adet daire çizimi yaparak içini bir renk ile boyayacağız. Scratch 
Kedisi’nin bu nesnemize çarpma durumunu “[renk] rengine değdi mi?” kontrolü ile sağlayacak uygula-
mamızı gerçekleştireceğiz. 

Yapılması gereken işlemler şu şekildedir:
• Yeni bir Scratch projesi oluşturunuz.
• Öğrencilerin seçimine bağlı olarak yeni bir sahne ekleyiniz.
• “Yeni Kukla” kısmında bulunan                simgesine basarak 

içi belirli bir renk ile dolu bir daire çiziniz ve ana sahnenize 
geri dönünüz.

• Aşağıdaki kod bloklarını Scratch Kedisi için oluşturunuz.
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SCRATCH’TE ÇARPMA VE DOKUNMA KONTROLÜ

UYGULAMA

Scratch üzerinden kendi uygulamanızı tasarlarken mutlaka hareket ettirdiğiniz karakterinizin 
kenarlardan ötesine geçtiğini görmüşsünüzdür. Bu durumu engellemek amacıyla “kenara gel-
diysen sek” bloğunu kullanarak sayfa kenarına geldiğimiz zaman eklemiş olduğumuz karakteri-
mizin yönünü değiştirmesini sağlayabiliriz.

Bu uygulamamızda sahne üzerinde hareket eden Scratch Kedisi’nin sahne dışına çıkması duru-
munda sekmesi durumunu kontrol eden ve gerçekleştiren uygulamamızı yapalım. Bunun için 
uygulamamız gereken kod bloğu şu şekilde olmalıdır.
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SCRATCH’TE ÖZEL TAŞ KULLANIMI

ÖZET
Kodlama yaparken bir kod bloğu grubunu program içerisinde farklı yerlerde sıklıkla kullanmanız 
gerekebilir. Yada bir karekök fonksiyonunun olmadığı Scratch yazılımında sıkça kullanacağınızı 
ve her seferinde bu kodu yazmak zorunda kaldığınızı düşünün. 

Özel taşlar, tıpkı diğer programlama dillerindeki gibi kendi fonksiyonlarınızı oluşturabildiğiniz 
yapılardır.

DERSE HAZIRLAMA

Katılımcıların eğitime daha iyi odaklanmalarını sağlamak amacıyla aşağıdaki sorular ile tar-
tışma ortamı oluşturalım.

• Bir butona tıkladığınız zaman bilgisayarın otomatik olarak birçok işlemi gerçekleştirme-
sinin arkasında ne olabilir?

• Fonksiyon kelimesini daha önceden duymuş muyduk?
• Fonksiyonların günlük hayatımızda işlerimizi kolaylaştırdığı zamanlar olmuş muydu? 

(Örnek: Çamaşır ve bulaşık makinesi)

KENDİ ÖZEL TAŞIMIZI OUŞTURMAK
Kendi özel taşınızı (fonksiyonunuzu) oluşturmak için aşağıdaki yönergeleri izleyelim.

• Yeni bir Scratch projesi oluşturunuz.
• Oluşturacağınız özel taşın hangi karakter üzerinde geçerli olacağını belirtiniz.
•                          kategorisinde bulunan                                                     düğmesine basınız. 
   Karşınıza aşağıdaki ekran belirecektir.
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SCRATCH’TE ÖZEL TAŞ KULLANIMI

• Boş bloğun içerisine oluşturmak istediğiniz özel taşınıza isim 
veriniz.

• Tamam düğmesine basınız. Kod alanımızda “tanımla [taş_
ismi]” şeklinde bir blok belirecektir.

• Tanımla bloğunun içerisine bu bloğu her kullanılmasını iste-
diğimizde yapılmasını istediğimiz işlemleri sıralayınız. “zıpla” 
isimli fonksiyondan gidecek olursak içerisine “süzül” komu-
tunu kullanarak işlem hareketimizi tanımlayalım.
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SCRATCH’TE ÖZEL TAŞ KULLANIMI

Kendi Özel Taşımızı Kullanmak

Kendi özel taşımızı oluşturduktan sonra uygulamamız içerisinde istediğimiz bir yerde kullanabilmekte-
yiz. Yine “zıpla” özel taşı üzerinden gidecek olursak uygulamamızda hen üst ok tuşuna hem de boşluk 
tuşuna bastığımda karakterimin zıplamasını istediğimizden şu şekilde uygulamamız gerekmektedir.

• Diziler sekmesinde bulunan  kategorisine gelelim.
•                   komutunu daha öncesinden oluşturduğumuz “üst tuşa basıldığında” ve “boşluk tuşuna               

  basıldığında” olaylarının içerisine yerleştirelim.

• Oluşturmuş olduğunuz uygulamanızı klavye ok ve boşluk tuşlarını kullanarak deneyiniz.
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SCRATCH’TE HABER KULLANIMI

ÖZET
Scratch, birden fazla karakterin aynı ortamda programlanmasına ve karakterlerin birbiri arasında 
haberleşebilmesine olanak tanımaktadır. Karakterlerin birbirleri arasındaki etkileşimi sağlaması 
özelliğiyle Scratch, kullanıcılarına büyük bir kolaylık sunmaktadır. 

Bu konumuzda haber bloklarının kullanımını göreceğiz. Kullanılacak olan bloklara göz atalım.

GİRİŞ
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•                                     sekmesinde bulunan                                        bloğunu kullanarak sahne üzerin-
de bulunan farklı bir karaktere mesaj yollayabilirsiniz.

• Haber sal bloğunun üzerinde bulunan “haber1” öğesine basarak “Yeni Haber” seçeneğine 
tıklayınız.

• Karşımıza yeni haber oluşturma penceresi 
açılacaktır. Haberin adı kısmına “Selamla” 
olarak belirtelim.

• Kendi haber bloğumuzu oluşturduk.  

SCRATCH’TE HABER KULLANIMI

Bu bölümde sahnemizde 2 adet karakter bulunacaktır. Bu karakterler Alex ve Scratch Kedisi’dir. 
Yeşil bayrağa tıkladığımızda Alex “Merhaba, isminizi öğrenebilir miyim?” diye soru sormasını ve 
vermiş olduğu cevaba göre Scratch Kedisi’ne selamla haberini yollamasını, Scratch Kedisi’nin de 
bu haberi alınca Alex ile birlikte selamlasını istiyoruz. Sahneyi isteğinize göre katılımcılarınızla 
birlikte tamamlayınız.

Öncelikle Alex karakteri yeşil bayrağa tıkladığımızda bizim ismimizi alsın ve bir değişkene kay-
detsin.

Alex karakteri isim değerini aldıktan sonra ismimizle birlikte selamlayalım. Bunun için gerekli 
olan kod bloğunu yazalım.

Bu aşamada Alex karakteri, Scratch Kedisi’ne “Selamla” isminde bir haber yollamasını istiyoruz. 
Yeni bir haber oluşturmak için şu adımları izlememiz gerekmektedir. 
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SCRATCH’TE HABER KULLANIMI

Alex karakteri “Selamla” ismindeki haberi diğer karakterlere yollamış oldu. Scratch Kedisi’nin 
bu mesajı aldığı zaman “Merhaba [isim]” şeklinde selamlamasını istiyoruz. Haber geldiği zaman 
yapılması gereken işlemleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Scratch Kedisi karakterini seçelim.
•     sekmesinde bulunan      kod bloğunu kod alanına sü-

rükleyelim. 
• Haber gelince bloğunun üzerinde bulunan “haber1” öğesine tıklayarak “Selamla” seçeneği 

olarak değiştirelim.

Buna göre Scratch Kedisi karakterine yazılması gereken kod bloğu aşağıdaki gibi olacaktır.

Yapmış olduğumuz uygulamanızı test ediniz. Uygulama üzerinde isteğinize ve sınıf öğrenme 
durumlarına göre geliştirmelerde bulunabilirsiniz.



Scratch proje 
örnekleri
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KÖPEK BALIĞI SALDIRISI

KARAKTERLER

Genel Bilgiler

• Oyunun toplam süresi 60 saniyedir. 60 saniyenin sonunda oyun tamamlanmaktadır.
• Oyunda puanlama bulunmaktadır. Oyun sonunda kişinin almış olduğu toplam puan 

köpek balığı karakteri üzerinde konuşma balonu şeklinde gösterilecektir.
• Oyundaki hiçbir karakter ekran dışına taşmamalıdır.
• Oyundaki karakterlerin hiçbiri oyun esnasında fare ile sürüklenmemelidir.
• Oyun süresi 0 altına düşmemelidir.
• Oyundaki puan eksi puana düşebilir.
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KÖPEK BALIĞI SALDIRISI

YÖNERGELER

Köpek Balığı

• Köpek balığı sahne üzerindeki ana karakterimizdir.
• Klavye tuşları ile serbest hareket edebilmelidir.
• Space tuşuna basıldığında C kılığı olan yeme hareketi yapacaktır.

• Space tuşuna basıldığında animasyonla birlikte yeme sesi konulacaktır.
• Space tuşuna her basıldığında ikinci bir yeme denemesi için 2 saniye geçmelidir.
• Space tuşuna basıldığında herhangi bir balık yenmezse 5 puan eksiltilecektir.

• Amacı denizaltı sahnesinde bulunan 2 adet balığı yakalayarak puan kazanmak ve 3. Bir 
karakter olan yıldızdan kaçınmaktır.

1. Karakter Balık

• Sahnede ekranın rastgele yerlerinde beliren balığımız rastgele bir zamanda rastgele bir 
şekilde ekranda gezinecektir.

• Ekranda birinci balıktan sadece 1 adet bulunmalıdır.
• Köpek balığı ile oyuncunun yemesi durumu sadece temas ettiğinde ve space (yeme) 

tuşuna bastığında gerçekleşecektir.
• Köpek balığı ile 1. Balık karakterinin yenmesi durumunda başka bir balık ekranda belire-

cektir.
• Her yenilen 1. Balık karakteri için 10 puan kazanılacaktır.

2. Karakter Balık

• Sahnede ekranın rastgele yerlerinde beliren balığımız rastgele bir zamanda rastgele bir 
şekilde ekranda gezinecektir.

• Ekranda birinci balıktan sadece 2 adet bulunmalıdır.
• Köpek balığı ile oyuncunun yemesi durumu sadece temas ettiğinde ve space (yeme) 

tuşuna bastığında gerçekleşecektir.
• Köpek balığı ile 2. Balık karakterinin yenmesi durumunda başka bir balık ekranda belire-

cektir.
• Her yenilen 2. Balık karakteri için 5 puan kazanılacaktır.

Deniz Yıldızı

• Sahnede ekranın rastgele yerlerinde beliren balığımız rastgele bir zamanda rastgele bir 
şekilde ekranda gezinecektir.

• Ekranda birinci balıktan sadece 2 adet bulunmalıdır.
• Köpek balığı ile deniz yıldızı temas ettiğinde 10 saniye ve 5 puan eksiltilecektir.
• Köpek balığı ile deniz yıldızı karakterinin yenmesi durumunda başka bir deniz yıldızı 

ekranda belirecektir.
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BALON PATLATMACA

KARAKTERLER

Genel Bilgiler

• Süre toplamda 30 saniyedir. Süre bitiminde oyun sonlandırılır.
• Scratch Kedisi karakteri ok yönlerine fare tıklaması veya klavye tuşları ile hareket etmemelidir.
• Oyundaki hiçbir karakter ekran dışına taşmamalıdır.
• Oyundaki karakterlerin hiçbiri oyun esnasında fare ile sürüklenmemelidir.
• Oyun süresi 0 altına düşmemelidir.
• Oyundaki puan eksi puana düşebilir.
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BALON PATLATMACA

YÖNERGELER

Scratch Kedisi

• Scratch Kedisi yanlızca sağa ve sola hareket etmelidir.
• Oyundaki esas oyuncu karakterimizdir.
• Scratch Kedisi kamera hareketinin sağ ve sol oklara dokunması ile hareket edecektir.
• Yakalamış olduğu her balon için 10 puan kazanacaktır.
• Oyundaki puan eksi puana düşebilir.

Balonlar

• Balonlar rastgele bir şekilde aşağıya düşecektir.
• Yere değen her balon için 15 puan ve 5 saniye kaybedecektir.
• Scratch Kedisi’nin balonlardan herhangi birine dokunması durumunda yeni bir balon inmeye 

başlayacaktır.
• Maksimum 3 balon yukarıdan düşebilir.
• Balonların düşme hızı rastgele bir şekilde olmalıdır.



mBot
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mBOT NEDİR?

mBot, Makeblock firmasına ait geliştirilen çocuklara kodlama öğretimini daha eğlenceli hale 
getirmeyi amaçlayan tekerlekli araçtır. 

Temelde Scratch 2.0’ın gelişmiş bir versiyonu olan mBlock yazılımını kullanan mBot’u bilgisayar-
lara Bluetooth, Wireless ve kumanda ile blok tabanlı olarak kodlanabilmektedir. 

Meraklısı için mBot’un yapısında Arduino bulunmaktadır. Arduino’da olduğu gibi mBot’ta açık 
kaynak kodlu yazılım kullanmaktadır.

Bu ünitede mBot’un mBlock ile nasıl uygulamalar yapabileceğimizi göreceğiz.
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mBLOCK KURULUMU

mBlock yazılımının son sürümünü indirebileceğiniz site olan http://www.mblock.cc adresine gi-
riş yaparak Download For Windows düğmesine basarak indirebilirsiniz. Ayrıca Mac içinde mBlock 
versiyonu bulunmaktadır.

Windows için kurulum klasik bir yazılım kurulum olup, Mac versiyonu içinde indirilen dosyayı 
çalıştırarak çalıştırılabilir dosyayı Applications klasörüne sürüklemeniz gerekmektedir.
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mBOT İLE PC BAĞLANTISI SAĞLAMAK

USB İLE BAĞLANTI SAĞLAMAK

mBot aracını Arduino veya block tabanlı kodlama gibi çeşitli yöntemlerle kodlayabilmemiz 
mümkündür. mBot ile USB bağlantısı yapmak için şu yolları izlememiz gerekmektedir.

• mBot ile birlikte gelen USB kablosunu PC ve mBot üzerine takalım.
• Daha öncesinden Arduino sürücülerini kurmadıysanız Bağlan - Arduino Sürücüsünü Kur 

seçeneği ile başlatabilirsiniz.
• Arduino sürücülerinin kurulumunun ardından Bağlan - Seri Kapı - COM_ seçeneğini 

seçerek bağlantıyı sağlayabilirsiniz.
• Bağlandıktan sonra mBlock yazılımına ait başlık çubuğunda “Seri Kapı Bağlantı Sağlan-

dı” mesajı belirecektir.

WIRELESS İLE BAĞLANTI SAĞLAMAK

mBot aracı 2.4 Ghz Wireless frekansı ile komut edilebilir aparat ile kodlaması yapılabilmektedir. 
mBot’u PC’ye 2.4 wireless ile bağlamak için şu adımları izlememiz gerekmektedir.

• Wireless kartını mBot üzerine yerleşimini sağlayınız.
• Wireless kartı ile birlikte verilen USB aparatını, PC USB yuvalarından birine takınız.
• Daha öncesinden Arduino sürücülerini kurmadıysanız Bağlan - Arduino Sürücüsünü Kur 

seçeneği ile başlatabilirsiniz.
• Arduino sürücülerinin kurulumunun ardından Bağlan - 2.4 Seri - Bağlan seçeneğini 

seçerek bağlantıyı sağlayabilirsiniz.
• Bağlandıktan sonra mBlock yazılımına ait başlık çubuğunda “2.4 Seri Bağlantı Sağlandı” 

mesajı belirecektir.



66

mBOT İLE PC BAĞLANTISI SAĞLAMAK

BLUETOOTH İLE BAĞLANTI SAĞLAMAK

mBot’un Bluetooth haberleşmeli versiyonu ile bağlantısını sağlamak için şu işlemleri gerçekleş-
tirmeniz gerekmektedir.

• Bluetooth kartının mBot üzerine takıldığından emin olunuz.
• PC’nizin Bluetooth özelliği olduğundan emin olunuz. Bluetooth özelliği olmayan PC’ler-

de bağlantı Bluetooth üzerinden sağlanamamaktadır.
• Daha öncesinden Arduino sürücülerini kurmadıysanız Bağlan - Arduino Sürücüsünü Kur 

seçeneği ile başlatabilirsiniz.
• Arduino sürücülerinin kurulumunun ardından Bağlan - Bluetooth - Bul seçeneğini seçe-

rek bağlanmaya hazır olan mBot’ları görebilirsiniz.
• İlgili mBot’u seçtikten sonra bağlantı sağlanacak ve mBlock yazılımına ait başlık çubu-

ğunda “Bluetooth Bağlantı Sağlandı” mesajı belirecektir.
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mBOT HAREKET EDİYOR

mBlock yazılımı Scratch ile aynı türden kodlara ve mantığa sahiptir. mBlock yazılımının Scrat-
ch’ten tek farkı mBot ve diğer robotların kontrollerini sağlayan komut setine sahip olmasıdır. Bu 
bölümde mBlock içerisinde yer alan Robotlar sekmesindeki komut seti ile mBot’u temel anlam-
da hareket ettirecek örneği gerçekleştireceğiz.

mBot üzerinde 2 adet motor bulunmaktadır. Bu motorlar birbirinden bağımsız hareket edebil-
diği gibi birbirleri ile senkron bir şekilde de hareket edebilmektedir. PC üzerindeki klavye tuşları 
kullanılarak mBot’u sağ sol ileri ve geri hareketi ile ilgili komutları yazalım. Yazılması gereken kod 
blokları aşağıdaki gibi olacaktır.
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mBOT LED KONTROLÜ

mBot üzerinde biri sağ biri sol olmak üzere iki adet RGB LED bulunmaktadır. Bu LED’ler üzerinde 
istediğimiz renkte ışıklandırmayı sağlayabilmekteyiz. Bu konumuzda birbirinden bağımsız çalı-
şan bu LED’lerin nasıl kullanıldığına dair gerekli olan mBlock komutlarını göreceğiz.

RGB LED, sadece bir renk veren LED’in yapısından farklı olarak Red (Kırmızı), Green (Yeşil) ve Blue 
(Mavi) rengin birleşiminden tüm renkleri elde edebilmemizi sağlayan aydınlatma türüdür. Kodla-
ma esnasında almış olduğu 0 (sönük) ile 255 (tam yanık) değerleri ile istediğimiz rengin birleşi-
mini elde edebilirsiniz.

Bir örnek üzerinden gidecek olursak yukarı ok tuşuna basıldığında polis tepe lambalarında oldu-
ğu gibi mavi ve kırmızı yanıp sönmesini,  boşluk tuşuna basıldığında ise tepe lambalarını söndü-
ren uygulamamızı yapalım. Gerekli olan kodlar aşağıdaki gibidir.
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mBOT SES KONTROLÜ

mBot üzerinde yerleşik halde bulunan buzzer (ses) ile istediğimiz bir müziği nota ve vuruşlara 
göre programlayıp çalabilmekteyiz. Bu bölümde örnek üzerinden gidilerek mBot ile nasıl ses 
kontrolü sağlayabileceğimiz üzerinde durulacaktır.

Örneğimizde bir önceki örnekte yapmış olduğumuz uygulamaya ek olarak ses komutları eklene-
rek siren çalması sağlanacaktır. Bunun için aşağıdaki blokları uygulamamız gerekmektedir.

NOT

Katılımcıların, projelerine uygun bir şekilde notalar ve vuruşlar üzerinde değişiklik yapıp farklı 
deneyimler elde etmeleri sağlanmalıdır.
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mBOT ORTAM PARLAKLIK KONTROLÜ

mBot üzerinde bulunan parlaklık sensörü ile ortamın parlaklık durumunu kontrol ederek çeşitli 
işlemler gerçekleştirebilmekteyiz. Parlaklık sensörü veri olarak 0 (karanlık) ile 1024 (aydınlık) 
arasında değerleri bizlere sağlamaktadır. 

Örnek üzerinden gideceğimiz bu konumuzda, gece olduğu zaman mBlock üzerinde bulunan 
mPanda karakterinin “İyi geceler!”, gündüz olduğu zaman ise “İyi günler!” demesini istiyoruz. 
Buna göre aşağıdaki blokları uygulamamız gerekmektedir.

mBot’ta bulunan ışık sensöründen gelen değer 500-1024 arasında olması durumunda aydınlık 
olduğunu belirterek mPanda’nın “İyi günler!” demesini sağladık. Eğer parlaklık değeri 0 ile 499 
arasında ise bu sefer “İyi geceler!” diyecektir.



71

mBOT İLE ENGEL MESAFESİ KONTROLÜ

Bu bölümde mBot üzerinde yerleşik bir şekilde bulunan mesafe sensöründen almış olduğumuz 
cm bazlı veriye göre çeşitli işlemler gerçekleştireceğiz.

mBot üzerinde bulunan mesafe sensörünün çalışma yapısı, yarasaların görme yetilerinde kullan-
mış oldukları teknikle aynıdır. mBot’un  ön tarafında duran iki göz ile bir taraftan yollamış olduğu 
ultrason ses dalgasının engele çarpıp geri dönmesi ve bu gönderimle alım arasındaki sürenin 
yayılma hızıyla birlikte matematiksel işlemden geçirilip bir uzaklık değeri sunar.

Bu seferki örneğimizde mBot’tan almış olduğumuz engel mesafesine göre, engele çarpmaya 10 
cm kala engelden rastgele olarak sağa veya sola dönen uygulamamızı tasarlayalım.

Yukarıdaki örneğe göre yeşil bayrağa tıkladığımızda sürekli olarak mesafe değerinin 10 cm’den 
küçük olup olmadığını kontrol edecektir. Eğer mesafe değeri 10’dan büyük ise ileri gidecektir. 
Mesafe değerinin 10’dan küçük olması durumunda ise rastgele bir değer tutarak, eğer tutmuş 
olduğu değer 1 ise sağa dönmesi, 2 ise sola dönmesini sağlayan uygulamamızı oluşturmuş 
olduk.
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mBOT İLE ÇİZGİ KONTROLÜ

mBot üzerinde bulunan çizgi sensörleri ile çizgi kontrolü sağlayabilmekte ve yerde daha önce-
den hazırlanan çizgileri izleyerek mBot’un hareket etmesini sağlayabilmekteyiz. Bu konumuzda 
otonom bir şekilde çizgileri izleyerek hareket eden uygulama örneğini tasarlayacağız.

mBot üzerinde bulunan çizgi sensörünün, yerdeki çizgiye göre vermiş olduğu cevap tiplerini 
değerlendirmek gerekirse;

• 0 Durumu : Cihazda bulunan her iki çizgi sensörüde çizgi üzerindedir. Bu durumda   
    çizgi üzerinde ileri hareket yapılmalıdır.

• 1 Durumu : mBot çizgiye göre sağda kalmaktadır. Sağ çizgi sensörünü çizgi üzerine  
    almak için sola dönüş yapılmalıdır.

• 2 Durumu : mBot çizgiye göre solda kalmaktadır. Sol çizgi sensörünü çizgi üzerine   
    almak için sağa dönüş yapılmalıdır.

• 3 Durumu : Cihazda bulunan her iki çizgi sensörüde çizgi dışındadır. Bu durumda çizgi  
    üzerinde gelmesi için geri hareket yapılmalıdır.

Yukarıdaki durumları da göz önünde bulundurarak çizgi izleyen mBot robotu yapmak için şu 
blokları uygulamamız gerekmektedir.
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mBOT’U KAMERA İLE KONTROL ETMEK

Scratch’in ileri aşama özelliklerinden biri olan kamera hareketi ile kontrol özelliğini, mBot üzerin-
de harekete de uygulamamız mümkündür. Bu konumuzda Scratch’in kamera hareketi özelliğini 
kullanarak mBot üzerinde çeşitli hareket ve olay komutlarını nasıl çalıştıracağımızı örnek üzerin-
den göreceğiz.

Öncelikle, mBlock üzerindeki sahne alanımıza gerekli hareket görsellerimizi konumlandıralım.  
Bunun için aşağıdaki görsel gibi bir tasarım yapabilirsiniz.

Sahnemize eklemiş olduğumuz ileri, geri, sağ, sol, durdur ve korna görsellerine kamera görüntü-
sü tarafından dokunulduğunda ilgili komutları gerçekleştirmesini istiyoruz. Buna göre aşağıdaki 
kodların ilgili nesneye yazılması yeterlidir.

[mPanda] Yeşil bayrağa tıkladığımızda mPanda web kamerasını açsın ve sahneye gelen web 
kamerası görüntüsünün saydamlığı %50 olsun.
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mBOT’U KAMERA İLE KONTROL ETMEK

[Sağ Ok] Sağ ok ile etkileşim halinde olunduğunda mBot’un sağa dönmesini sağlayalım.

[Sol Ok] Sol ok ile etkileşim halinde olunduğunda mBot’un sola dönmesini sağlayalım.

[Yukarı Ok] Yukarı ok ile etkileşim halinde olunduğunda mBot’un ileri gitmesini sağlayalım.

[Aşağı Ok] Aşağı ok ile etkileşim halinde olunduğunda mBot’un geri gitmesini sağlayalım.
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mBOT’U KAMERA İLE KONTROL ETMEK

[Korna] Korna görseli ile etkileşim halinde bulunduğumuzda mBot’un ses çıkarmasını sağlayalım.

[Durdur]KÇarpı (Durdur) görseli ile etkileşim halinde bulunduğumuzda mBot’un hareketini sonlandı-
ralım.
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İKİLİK BİLEKLİĞİM

• _____ belirtilen yere isminizin baş harfini yazınız..
• Tablo içerisinde, isminizin baş harfinin karşısında bulanan 8 haneli sayıları kutucuklara yerleştiriniz.
• 1 ile ifade ettiğiniz kutucukları istediğiniz bir renge boyayınız.
• Bilekliğinizi kesiniz.
• Kenarlıklarda belirtilen noktaları yapıştırıcı veya bant ile birleştirerek bilekliğinizi takabilirsiniz.
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KAYIP TAVŞAN

• Tavşanın x noktasından yola çıkarak tüm havuçları yedikten sonra eve ulaşması gerekmektedir. 
• Tavşanı havucun üstüne geldikten sonra                               simgesini kullanarak havucu yemesi ge-

rekmektedir. 
• Başla / Bitir simgesini oyuna başladığınızda ve tamamladığınızda kullanınız.
• Tavşanı hareket ettirmek için yön simgelerini kullanınız.



79

KAYIP TAVŞAN

HAREKET TABLOSU

CEVAP TABLOSU
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KAYIP TAVŞAN - 2

Tavşanın x noktasından yola çıkarak tüm havuçları yedikten sonra eve ulaşması gerekmektedir. 
Tavşanı havucun üstüne geldikten sonra                            simgesini kullanarak havucu yemesi gerek-
mektedir. 
Başla / Bitir simgesini oyuna başladığınızda ve tamamladığınızda kullanınız.
Tavşanı hareket ettirmek için yön simgelerini kullanınız.
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KAYIP TAVŞAN - 2

HAREKET TABLOSU

CEVAP TABLOSU
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KAYIP TAVŞAN - 3

Tavşanın x noktasından yola çıkarak tüm havuçları yedikten sonra eve ulaşması gerekmektedir. 
Tavşanı havucun üstüne geldikten sonra                             simgesini kullanarak havucu yemesi gerek-
mektedir. 
Başla / Bitir simgesini oyuna başladığınızda ve tamamladığınızda kullanınız.
Tavşanı hareket ettirmek için yön simgelerini kullanınız.
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KAYIP TAVŞAN - 3

HAREKET TABLOSU

CEVAP TABLOSU
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KAYIP TAVŞAN - 4

Tavşanın x noktasından yola çıkarak tüm havuçları yedikten sonra eve ulaşması gerekmektedir. 
Tavşanı havucun üstüne geldikten sonra                            simgesini kullanarak havucu yemesi gerek-
mektedir. 
Başla / Bitir simgesini oyuna başladığınızda ve tamamladığınızda kullanınız.
Tavşanı hareket ettirmek için yön simgelerini kullanınız.
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KAYIP TAVŞAN - 4

HAREKET TABLOSU

CEVAP TABLOSU
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KAYIP TAVŞAN - 5

Tavşanın x noktasından yola çıkarak tüm havuçları yedikten sonra eve ulaşması gerekmektedir. 
Tavşanı havucun üstüne geldikten sonra    simgesini kullanarak havucu yemesi gerek-
mektedir. 
Başla / Bitir simgesini oyuna başladığınızda ve tamamladığınızda kullanınız.
Tavşanı hareket ettirmek için yön simgelerini kullanınız.
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KAYIP TAVŞAN - 5

HAREKET TABLOSU

CEVAP TABLOSU
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Eğitmen Notları
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Habitat Derneği

Gayrettepe Mah. Barbaros Bulvarı 143/A Beşiktaş/İstanbul
Tel: 0212 265 33 14/15/17 | Faks: 0212 265 33 80
info@habitatdernegi.org |  www.habitatdernegi.org 


