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1. 
H
A
F
T
A 

 

1. 
GÜN 

 

- Sahne 
- Karakter 
- Kod Blokları 
- Sekmeler 

- Tam ekran yapma 
- Dekor 
- Karakter değiştirme ve ekleme 

- Yakınlaştırma 
- Yeşil ve kırmızı düğme 
- Sağ, sol, ileri, geri gitme 

kodları 

- Kendi karakterini hareket ettir 
etkinliği 
 

 
 

- Scratch offline editörünü 
kullanma 

- Dosyalarımızı kaydetme 
- Kod blokları kullanma 
- İçeriye karakter aktarma 
- Klavye tuşlarını kullanma 

- Kütüphanedeki 
karakterlerle animasyon 
yap, uygulamaya kendi 
sesini ekle, başka 
arkadaşımızın dosyasını 
kendi bilgisayarımıza 
aktarıp değiştirme 

2. 
GÜN 

- Noktasal ve çigzisel çizimler 
arasındaki farkı 

- Scratch üzerindeki çizim editör 
araçları 

- Kendi kılığını oluşturma 
- Birden çok kılık oluşturma 
- Animasyon oluşturma 

 

- Kendi emojilerimizi 
oluşturalım, scratch 
karekterleri üzerinden 
değiştirme, kendi karakterini 
oluşturma 

- Arkaplan belirlemek 

- Scratch içinden ses 
dosyası oynatmak 

- Sesi çal ile sesi bitirene 
kadar arasındaki fark 

 

- Ses dosyalarını 
başka bir dosya ile 
değiştirelim, daha fazla tuş 
ekleyelim, kendi ses 
efektlerimizi oluşturalım. 
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2.
H
A
F
T
A 

 

1.GÜN 

         

         PONG OYUNU 

- Klavye veya fare ile karakter 
kontrolü 
- Pong oyununu scratch 

kullanarak yap 
- Algılama sekmesini kullanma 

 

- Oyunu 2 kişilik 
yapalım, oyunu dikey hale 
getirelim, belirli puanları 
geçtikçe oyunun hızını 
artırma 

        KOVALAMACA 
- Bir karakterin fareyi takip 

etmesini sağlama 
- Algılama sekmesi 
- Zaman sayacı oluşturma 

- Değişken oluşturma 

 

- Gobo kediyi 
yakaladığında ses 
çıkarmasını sağlayalım, 
gobo daha hızlı hareket 
etsin, kedi ve gobo 
karakterlerini değiştir. 

2.GÜN 

İSMİMİZİ 
CANLANDIRALIM 

- Hayalet görünümü efektini 
kullanma 

- Balık gözü efektini kullanma 
- Hayalet efektini kullanma 
- Süzül kod bloğunu kullanma 

- Animasyon hazırlama 

 

- Kendi ismini 
canlandırma, efektleri 
değiştirme, görsel efektleri 
klavye ile canlandır 

QUİZ UYGULAMASI 
- Algılama bloklarından sor 

ve yanıt bekle bloğunu 
kullanma  

- Veya bağlacını kullanma 
- Kelimeleri birleştirme 

 

- Soru sayısını artıralım, 
doğru bilene kadar aynı 
soruyu sormasını 
sağlayalım 
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3.
H
A
F
T
A 

1.GÜN 

KAPLUMBAĞA 
GEOMETRİSİ 

- Kalem sekmesini kullanma 
- Kalem efektlerini kullanma 
- Düzgün çokgen çizme 

 

- Farklı çokgenlerle farklı 
şekiller yap, çember çizmeye 
çalış, kalemin kalınlığını 
program içerisinden değiştir. 

KALEM SEKMESİ 
- Kalem komutlarını 

tanıyalım 
- Koordinat düzlemi 

- Harfi kalem ile çizmek 
- Fare ile çizim yapmak 
- İz bırak aracını kullanmak 

- Kalem sekmesini 
kullanarak kendi adını 
yaz, yüz çiz, iz bırak kodu 
ile sürekli uzayan yılan 
karakteri yapalım. 

2.GÜN 

BİLYE YARIŞI 
- Yatay ve dikey hız kullanımı  
- İvme kavramı 
- Düzgün yavaşlama 

- Sayaç oluşturma 

 

- Her turda pisti değiştir, 
tur sayısı arttıkça aracı 
hızlandır, tur atmak için 
zaman sınırlaması koy 

KARŞIYA GEÇME 

- Kılavye ile karakter 
kontrolü 

- Görünüm sekmesi 
altındaki komutlar 

- Koordinat düzlemi 
- Programlamada veya 

bağlacının kullanımı 

- Bir oyuna yaşam ekleme 

 

- Oyundaki can 
sayısını sembollerle 
gösterme, can 
kaybettikçe bu 
sembollerin eksilmesini 
sağla, oyun içine farklı 
modellerle araba ekle 
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4.
H
A
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1.GÜN 

ZIPLAYAN KUŞ 
- Platform oyunu yapma 
- İkiz kullanma 
- Yer çekimi uygulama 

- Algılama sekmesini kullanma 
- Mantıksal operatörleri 

kullanma 

 

- Oyuna seviyeyi 
ekleyelim, flappy bird 
karekterini değiştirelim, 
çalıları ve engelleri 
değiştirelim.   

TUĞLA OYUNU 
- Bir oyuna yaşam ekleme 
- İkiz oluşturma 
- Bir oyuna seviye ekleme 

- Haber yayınlama 

 

- Oyuna daha fazla 
seviye ekle, bazı 
tuğlaların iki kere 
vurulunca yok olmasını 
sağla, oyuna çeşitli 
bonuslar ekle 

2.GÜN 

AKVARYUM OYUNU 
- İkiz oluşturma 

- Rastgele sayıları kullanma 
- Bir karakterin fare okunu takip 

etmesi 

- Değişkenlerin farklı 
görünümlerini kullanma 

 

- Puanlar arttıkça balıklar 
hızlansın, bazı balıklar daha 
büyük bazıları daha küçük 
olsun.  

 

HAREKET VE SES 
ALGILAMA 

- Bilgisayarımızdaki web 
kamerasını kullanma 

- Kamerayla karakter 
hareket ettirme 

- Haber alıp gönderme 
- Ses algılama 

 

- Elimizin hareketine 
göre scratch üzerindeki 
sesi artırıp azaltalım, bu 
bölümdeki uygulamaya 
skor ekleme 


