
Scratch’te Stüdyo Kullanımı

LEGO Education Akademi Eğitmeni 
Emine Bozkan öğretmenimize bu çalışma için 

teşekkür ediyoruz.



Çevrimiçi Takım Çalışmalarında Kodlama

Bu dokümanda, uzaktan eğitim 
döneminde takım çalışmalarını 
çevrimiçi devam ettiren takım 

koçlarımızın kodlama çalışmalarını 
kolaylaştıracak «Scratch Stüdyo» 
kullanım adımlarını bulabilirsiniz.



Çevrimiçi Takım Çalışmalarında Kodlama

«Scratch yazılımının Stüdyolarım» özelliği ile;

• Tüm takım birlikte kodlama yapabilecekleri birbirlerine geri bildirim 
verecekleri bir alan yaratabilirsiniz.

• Takım üyelerinin, Mühendislik Defterindeki kodlama görevlerini 
çevrimiçi buluşmanız sırasında Scratch üzerinden hazırlayan takım 
üyelerinin kodlarını, takım koçu olarak elinizdeki WeDo 2.0 setinizi 
kullanarak test edebilirsiniz, çocukların kodlamalarını iyileştirmeleri 
için geri bildirim verebilirsiniz.



Çevrimiçi Takım Çalışmalarında Kodlama

HAZIRSANIZ,
BAŞLIYORUZ!





Scratch Kaydı

Scratch.mit.edu 

• Web adresinde sağ üstte yer alan «Giriş» düğmesine 
tıklayarak kayıt penceresini açın.

• Üye değilseniz, Scratch’e Katıl sekmesinden üye olmalısınız.

Önemli Not 
• Kendinize kullanıcı adı seçerken öğrencilerinizin sizi 

tanıyabileceği ve kolayca bulabileceği isimleri tercih 
edebilirsiniz: 

Emine Koç – 135 Sporseverler



Scratch Kaydı

• Öğrencilerinizle birlikte her biri için bir hesap açın.

• Kullanıcı adı olarak «takım no» ve «isim» yazarsanız 
çalışmaları takip etmek daha kolay olacaktır. Örn: 
135denizA

• Açılan öğrenci hesaplarının e-posta doğrulama işlemi 
yapılmadıysa onları stüdyomuza ekleyemiyoruz. 
Doğrulama adımının yapıldığından emin olmalısınız.



Hesap önceden açılmış ve doğrulama 
yapılmamış ise bu işlem için 

Kullanıcı Adı altındaki Hesap ayarları 
bölümünü açalım. E-posta 

sekmesinden Gönder ile doğrulama 
e-postası gönderelim. 



Takım koçu olarak hesabımızı 
açarak, kullanıcı adımızın 

solundaki «Kendiminkiler» isimli 
klasöre tıklayalım. 



• Sol taraftaki bölümden «Stüdyolarım» 
bağlantısına tıklayalım. 

• Sağ üstte çıkan Yeni Stüdyo düğmesine 
basalım. 



• «Untitled Studio» kısmına «Studio» ismimizi yazalım. 
«Takım no» ve «Takım adı» yazmanız aramalarda kolayca 
bulunmasını sağlayacaktır. Örn: 135 - Sporseverler

• Soldaki alana takım resminizi ve studio açıklamasını 
yazabilirsiniz. Örn: Bu Stüdyo 135 Sportseverler Minik 
Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League
Explore takımının çalışmaları için oluşturulmuştur. 



• Stüdyomuzu oluşturup İdareciler sekmesine 
tıklayalım. Burada «Manager» olarak 
kendinizi göreceksiniz.  

• «Yöneticileri davet et» düğmesine 
tıklayarak takım üyelerini ekleme adımına 
geçebiliriz. 



Açılan kutuya takım üyelerinin kullanıcı adını 
yazıp ekle diyerek davet gönderelim. Takım 
üyesi e-mail doğrulaması yapmadı ise davet 
gerçekleşmeyecektir.



c

Takım üyesinin mesaj kutusunda 
talebiniz listelenecektir. 



Takım üyesi olarak bu isteği rehber sekmesi 
bağlantısına tıklayarak görelim. 



«Click here to accept» 
bağlantısına tıklayarak daveti 

kabul edelim.



Takım üyesi kendisini «Curator» olarak 
«Studio»ya ekli olarak görecektir. Artık 
sol üst köşedeki oluştur ile ilk projesini 

oluşturabilir. 



Projeyi oluşturduktan sonra yukarıda 
yer alan bölüme proje adını yazıp paylaş 

düğmesine basalım.  



Kullanıcı adımızın yanındaki 
Kendiminkiler klasörüne basalım. 

Projemizi listede görelim. 



Projemizi takım stüdyomuza eklemek 
için Stüdyolarım sekmesine basalım. 

Takım numaramıza basalım. 



Sol altta açılan projelere ekle bölümüne 
basalım. Projemizin üzerine tıklayıp 

ekleyelim. 



Artık projemiz stüdyomuzda 
paylaşılıyor. ☺



• Takım koçu olarak paylaşılan projeyi 
«Kendiminkiler» klasörü içinde yer 
alan stüdyonuzda görebilirsiniz. 

• Projeye göz atmak için üzerine 
tıklayalım.



• Komutları görmek için sağ üst köşeden içine 
bakabilirsiniz.  

• Katkı yap düğmesi ile yeni bloklar 
ekleyebilirsiniz. 

• Yeni hali öğrencinin çalışmasını bozmadan 
remix adıyla farklı bir dosya olarak stüdyoda 
yer alır.  



Takım üyelerinden çalışmalarını 
Paylaş düğmesine bastıktan sonra 
«Proje sayfasına bak» düğmesine 
basarak projelerinin nasıl 
göründüğünü kontrol etmelerini ve 
açıklamalar eklemelerini isteyelim. 





Scratch Yönergeler / Notlar - Takdirler

• Yönergeler ve Notlar bölümü çalışmamızı açanların 
projemizi anlamasını kolaylaştıracaktır. 

• Bu açıklamaları yazdıktan sonra alttaki stüdyoya ekle 
düğmesini kullanarak da projelerimizi takım stüdyosuna 
ekleyebiliriz. 

• Projeler size ait Stüdyoda bile olsa tüm dünya 
kullanıcılarına açık olarak paylaşılmaktadır. Yazdığımız 
yönergeler ve notların da Scratch’teki tüm kullanıcılara 
açık olarak yayınlandığını unutmayalım!



Yayınlanacak stüdyo adının 
üzerine tıklayarak 

seçildiğinden emin olalım!



Takım koçu olarak 
açıklama yazılan 

projeleri 
beğenebilirsiniz. 



Yorum da 
ekleyebilirsiniz!



• Yorumlarınız takım üyesi tarafından 
mesaj olarak da iletilir. 

• Yazdığınız yorumlar Scratch’teki tüm 
kullanıcılara açık olarak yayınlanır. 



Stüdyo dışındaki kullanıcıların projelere yorum 
yapmasını istemiyorsanız «Yorumlar» sekmesindeki 
«Yoruma kapalı yap» kutusunu işaretleyebilirsiniz. Bu 
stüdyo üyelerinin yorum yazmasına ve yorumların 
herkes tarafından görülmesine engel olmayacaktır.



Takımızın ellerinde LEGO Education WeDo seti olmadan Scratch yazılımı ile 

WeDo kodlama projeleri yapıp Stüdyoda paylaşmalarını sağlayabilirsiniz. 

Takımınızın stüdyoda paylaştığı projeleri online bağlantılarınızda elinizdeki setle 

deneyerek öğrencilerinize fiziksel sonuçları gösterebilirsiniz. 

Programlarının çalışmasını görmek onları heyecanlandıracaktır.☺

WeDo Setini Scratch ile Kodlama 
Stüdyoda paylaşma



LEGO Education WeDo setinizi 
programlamada gerekli olan 
blokları açmak için sol attaki 
«Eklenti Ekle" düğmesine 
tıklayalım. 



LEGO Education WeDo
2.0 setini seçelim!



« Smarthub (Akıllı Tuğla)» ile bağlantı kurmak için 
gerekli bölüm açılacaktır. Varsa «Akıllı Tuğlayı» açıp 

bağlantı kurabiliriz. Yoksa çarpı ile pencereyi kapatalım. 



Motor ve sensör blokları 
ekrana gelecektir. Bunları 

kullanarak programımızı yazıp 
stüdyoya ekleyebiliriz. 



Örnek Proje



Stüdyodaki projeler



Projemize açıklama yazmayı unutmayalım.



Scratch üyesi olmadan da stüdyolara 
bakabilirsiniz. 

Aramak istediğiniz stüdyoyu arama kutusuna 
ismini yazarak bulabilirsiniz. 

Takım ismine tıklayarak stüdyoyu açabilirsiniz.  



Yine Scratch üyesi olmadan stüdyolardaki projeleri 
açıp, inceleyebilirsiniz.  



Son Not

• Çalışmalarımız stüdyoda tüm Scratch kullanıcılarına açık 
olarak sunulmaktadır. 

• Çalışmalarınızı herkesin incelemesi için açıklamaları İngilizce 
olarak yazmak isteyebilirsiniz.

Keyifli çalışmalar☺



Teşekkürler!

Değerli Takım Koçlarımız ve Danışmanlarımız,

Her türlü öneri ve sorunuz için bize yazabilirsiniz.

Bilim Kahramanları Derneği

İletişim: minikbkb@bilimkahramanlari.org


