Pumkin Online Öğrenci Kullanım Kılavuzu
Programa Kullanıcı adınız ve Şifrenizle ilk defa giriş yaptığınızda, Program sizden Profilinizi
oluşturmanızı isteyecektir. Profilinizi oluturduktan sonra “Kayıt ve Devam” tıklayın. Program
sizi ilk derse yönlendirecektir. Aktiviteleri sırası ile yapınız.

Ders Haritası ve özellikleri:

1-2
3
4
5
6

Hangi derste olduğunuzu göstermekte-burada 1.ci ay 1.ci hafta haritasındasınız
Yardımcı ok. Bulunduğunuz derste nereye tıklamanız gerektiğini göstermekte.
Dersler kuş yuvaları ile gösterilmektedir. Burada bu haftanın 1.ci dersi.
Bu derse ait yumurta. Ders tamamlandığında içinden bir hayvan çıkacaktır.
Diğer derslere ait yumurtalar.

7
“Geri” işareti. Programda geri giderek bir önceki derslere ve programın
başlangıcındaki gezegenlere gitmenizi sağlar.
8
“İleri” işareti. Eğer daha önce tamamladığınız bir bölüme geri gittiyseniz, ileri
tıklayarak kaldığınız son derse gidebilirsiniz.
9
Mevcut puanınızı göstermekte.
10 Diğer bölümlerde iseniz, haftalık haritaya dönmenizi sağlamakta
11 Pet Shop’a gitmek için. Puanınız yeterli ise, Pet shop’a gidip hayvan alabilirsiniz
12 Aldığınız hayvanlardan oluşturduğunuz albümünüze gidebilir ve hayvanlarınızı
görebilirsiniz.
13
Diğer bölümlerde iseniz, bir sonraki dersinize gitmenizi sağlamakta
14
Programda en başarılı ve çalışkan ilk 15 öğrenciyi göstermekte
Ders çalışma:

Açılan sayfanın üst kısmında alıştırmaları görebilirsiniz. Alıştırmaları sırası ile yapın.

Alıştırmalar nasıl yapılır?
İlk alıştırmaya tıklayın. Her alıştırma üstüne gelindiğinde kazanabileceğiniz puanları
görebilirsiniz. Ayrıca bazı alıştırmaların üstünde yıldız bulunmaktadır. Bu yıldızları
kazanabilmek için alıştırmayı hatasız ve kısa sürede tamamlamanız gerekmektedir.
Eğer alıştırmada ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, biraz bekleyin, kırmızı ok belirecek
ve size tıklamanız gereken seçenekleri gösterecektir. Doğru seçeneği bulmaya çalışmalısınız.
Her alıştırmadan sonra oyun zamanı. Mümkün olduğu kadar puan toplamalısınız.
Topladığınız puanlar ile her ders tamamlandığında yumurtadan çıkarak hayvanat bahçesine
giden hayvanlardan alarak onları özgür bırakabilir ve kendi albümünüzü oluşturabilirsiniz.
Zorlanabileceğinizi düşündüğümüz bazı alıştırmalar ile ilgili açıklamaları aşağıda
bulabilirsiniz:
1.

Duyduğunuz şey gördüğünüz ile aynı ise,
2.

3.

tıklayın, yanlış ise

tıklayın.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Programa genel bir bakış:
1.Ana sayfada 5 adet gezegenden bulunmaktadır. Haritada “Geri” işaretini kullanarak
ulaşabilirsiniz. Her gezegenin üstüne imleç ile gelindiğinde, seviyesini görebilirsiniz.
Seviyeler yıldızlar ile belirtilmiştir. Size söylenen veya çalışmak istediğiniz gezegenin üstüne
tıklayın. Birinci gezegenden başlamanazı tavsiye ediyoruz.

2. Çalışmak istediğiniz gezegenin üstüne tıkladığınızda, Gezegenle ilgili harita açılacaktır.
Her haritada 4 adet alt harita bulunmaktadır. Haritada bulunan 1 rakamına tıkladığınızda ilk
alt harita açılacaktır.

3. Her alt haritada 5-10 adet çalışma bölümü vardır. Bölüm tamamlandığında kazanılacak
yıldız ve elde edilecek puanları görebilirsiniz. İlk çalışma bölümüne tıklayın
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