


Sevgili Öğrencimiz,

Eğitiminin keyifli devam etmesi için Metodbox 
Junior seni bekliyor. Burada neler mi yapabilirsin? 
İşte birkaçı:
  
• Oyun oynamayı seven Today karakterleri ile 
eğlenceli eğitsel oyunlar oynayabilir,
• Dersler, öğrenme araçları, etkinlikler gibi 
alanları haritada gezerek keşfedebilir,
• Hem görsel hem de içerik olarak ilgi çekici bir 
ortamda öğrenirken aynı zamanda keyifli zaman 
geçirebilirsin.

Şimdi Metodbox Junior ’ı keşfetme 
zamanı.
Hazırsan başlayalım: 3, 2, 1 
veeeee…



İlk önce tabi ki giriş yapman 
gerekiyor.

Kişisel bilgisayarınla 
https://app.metodbox.com/login 
adresinden giriş yapabilirsin. 
Ayrıca mobil cihazlar için 
Google Play Store ve App 
Store’ dan uygulamayı 
indirebilirsin. Giriş yapmak 
için, Stoys kullanıcı adını ve 
şifreni girmelisin.



İşte giriş yaptın. Dersler, öğrenme alanları, etkinlikler 
gibi alanları haritada gezerek keşfedebilirsin.

Gezintiye başlamadan önce 
sana bazı ip uçlarımızı var:



•

•

İç sayfaların
sağ köşesindeki  simgelerden 
bildirimlerine ve profiline kolayca 
ulaşabilirsin. 

Sayfanın sol üst köşesindeki 
menü simgesine tıkladığında 
anasayfayı veya diğer 
sayfaları görebilirsin.

İşte burada, gezinti 
yapabileceğin tüm 
sayfaları görebilirsin.



 
Metodbox’ı çalışma defterin gibi kullanmak 
için “kalem” simgesine tıkla. Artık her yere 
notlarını alabilirsin.

Sana yardımcı olacak 
Metodbox Asistan’a tüm 
sayfalardan ulaşabilirsin. 
Başlamış olan canlı 
derslerini de sana o 
hatırlatacak. Canlı 
derslerine Metodbox 
Asistan ile kolayca 
katılabilirsin.

Canlı derse bağlanabilmen için; Gizlilik 
Sözleşmesi, Uygulama Şartları ve 
Aydınlatma Metni sözleşmelerinin 
velinin onaylaması gerekiyor.



Ders programını buradan takip edebilirsin. Takvim üzerindeki 
seçtiğin dersin konularına tıklayarak, ders içeriklerine de hemen 
gidebilirsin. Harika, değil mi? Takvim’inde Canlı derslerini ders adı 
olarak “Canlı Ders” seçerek listeleyebilirsin. Takvim üzerinde; 
tamamlanan Canlı Dersler gri renk ile, başlamış ve devam eden 
Canlı Dersler yeşil renk ile, planlanmış Canlı Dersler sarı renk ile 
belirtilir.  

Gezintiye, ilk sıradaki “Takvim” ile 
başlamaya ne dersin?



“Dersler” sayfasında; derslerinin içeriklerine ders, ünite ve 
konu seçimi yaparak ulaşabilirsin. Seçimin bittiyse “        ” ile 
onay verebilirsin. Bakalım hangi ders içerikleri varmış.

Çalışma nesneleri, ulaşabileceğin ders içeriklerinden biri.  Hadi 
“Oynat” düğmesine tıkla ve içinde neler olduğuna bakalım.

Öykülü problemleri 
çözmeye ne dersin?



Başka bir ders içeriği ise konu anlatım ders materyali. 
Konu anlatım videosundan ve örnek sorulardan 
oluşuyor. Dikkatli bakarsan, altında bu bilgileri ve 
kaçıncı sayfada kaldığını görebilirsin.

Bir diğer ders içeriği de 
konu anlatım videoları. 
Derslere ait videolara 
ulaşabilir ve izleyebilirsin. 
Harika, değil mi?

Uygulamalı Dersler sayfasında Müzik, Görsel Sanatlar ve 
Beden eğitimi gibi uygulamalı derslerin içeriklerine 
ulaşabilirsin.



Çalışma testleri de ulaşabileceğin ders içeriklerinden 
bir diğeri. Hadi “Çöz” düğmesine tıkla ve kendini sına.

Testi çözmek istediğinde, 
karşına bu ekran gelecek. 
Okulunun verdiği 
kitaplardan testi daha 
önce çözdüysen, sadece 
“Cevap Gir” diyerek 
cevaplarını girebilirsin.



“Teste Başla” dediğinde ise karşına soruların ve cevap 
kağıdının olduğu ekran gelecek. Test süresine dikkat 
etmeyi unutma.        Tüm soruları cevaplamayı 
bitirdiğinde de mutlaka “Testi Bitir” düğmesi ile onay 
vermen gerekiyor.



Burada çözebileceğin testler, sadece “Dersler” 
sayfasının içindekilerle sınırlı değil. “Testler” 
sayfasından da bir sürü teste ulaşabilirsin. Bunun için 
ilk önce ders, ünite ve konu seçimi yapman gerekiyor. 
Seçimini yaptıysan devam edelim.



“Çalışma Testleri” adı altında çözebileceğin pek çok 
test yer alıyor. Testleri çözerken nelere dikkat etmen 
gerektiğini unutmadın, değil mi? 
Yine de hatırlatalım:
Teste başla - Cevap gir - Süreye dikkat et - Testi bitir



Öğretmenlerinin verdiği ödevleri, “Ödevler” 
sayfasında görebilirsin. Ödev bilgilerine ulaşmak için 
ödev sayısının yazılı olduğu kutucuğa tıklayabilirsin.
Aktif Ödevler: Bitirme süresi henüz sona ermemiş 
olan ödevler.
Bütün Ödevler: Bitirme süresi sona ermiş veya 
ermemiş bütün ödevlerdir.

Bakalım hangi öğretmenin hangi konuda ödev vermiş. 
Ödevin detayı için “Aç” düğmesine tıklamaya ne 
dersin? Bu arada ödevin bitirilme tarihine dikkat 
etmeyi unutma.



Öğretmenlerin ne ödev vermiş, bir göz gezdirelim. 
Ödevlerini, altlarındaki “Çöz/Oynat” düğmesine 
tıklayarak yapabilirsin. Bazen öğretmenin bir ödevin 
içinde test, konu anlatım videosu gibi 1’den fazla ödev 
ekleyebilir. 



“Rehberlik” sayfasında hem 
özel hem öğrencilik hayatın ile 
ilgili ihtiyaç duyabileceğin 
çeşitli içeriklere ulaşabilirsin.



Öğrenme araçları ile çeşitli eğitsel uygulamalara 
ulaşabilirsin. Tek yapman gereken istediğin 
uygulamayı seçmek ve “Siteye Git” demek. Mutlaka 
bu eğlenceli uygulamaları denemelisin.



“Raporlar” sayfasında, okulunun yaptığı AGİS, NELER 
H. gibi merkezi sınav sonuçlarını görebilirsin. 



Öğretmenlerinin oluşturduğu etütlerin ders, tarih, saat 
ve yer gibi bilgilerini “Etütler” sayasından takip 
edebilirsin. Etütlere katılmayı unutma.
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Büyük Ünlü Uyumu

Konu Tekrarı MATEMATİK



İşte çok seveceğin bir yer daha: Kütüphane. Ancak 
buradaki kitaplar biraz farklı. Bakalım neler farklıymış.

E-kitap olarak pek çok kitabı 
burada okuyabilirsin. “İleri-Geri” 
tuşlarını kullanarak sayfaları 
çevirebilirsin.

Kitapları okumak yerine “Bana 
biri anlatsın.” diyorsan, “Drama” 
başlığı altındaki kitaplar tam 
sana göre. Birbirinden güzel 
hikaye ve masalları 
izleyebilirsin.



“Hikayeler” sayfasında senin gibi öğrencilerin yazdığı 
hikayeleri görebilirsin. Hadi “Oku” düğmesine tıkla ve 
bir hikayeyi okuyalım.

İşte bir öğrencinin hayal gücünü kullanarak yazdığı 
hikaye. Belki de tanıdığın bir arkadaşının yazdığı 
hikayeyi okumak keyifli olacaktır, ne dersin?



Şimdi de geldik “Hesap Bilgileri” sayfasına. Ad, 
soyad, sınıf ve okul bilgilerinde yanlışlık varsa okuluna 
bildirebilirsin. İletişim bilgilerini ise bu sayfada 
güncelleyebilirsin.



Öğretmenlerinin sana gönderdiği etütleri, ödevleri ve 
sınav bilgilerini “Sistem Bildirimleri” ile takip 
edebilirsin. Ayrıca “En Yeniler” ile, yeni eklenen 
içeriklerden de haberdar olabilirsin



Yapmak istediğin ödevin 
üstüne tıklayarak kolayca 
ödev sayfasına 
gidebilirsin. 

Çok güzel, değil mi?

Öğretmenlerinin sana gönderdiği mesajları da “Gelen 
Kutusu” ile görebilir ve okuyabilirsin.



Bildirim ayarlarında değişiklik yapmak isteyebilirsin. 
Bunun için istediğin özellikleri aç ve “Kaydet” 
düğmesine tıkla. İşte bu kadar.



Metodbox Junior ile ilgili merak ettiğin konular mı var? 
Sorularının cevabı burada. Yan menüden veya ana 
sayfadan “Yardım” adasına girebilirsin.



VEEEEEEEEE………

Gördüğün gibi Metodbox Junior pek çok adacığın 
olduğu kocaman bir yer. 

Konu anlatım videolarından testlere, hikayelerden 
e-kitaplara kadar pek çok şey var ve tam sana göre. 
En güzel tarafı da bu içeriklere sürekli yenilerinin 
ekleniyor olması. Arada kontrol etmeyi unutma.

Keyifli öğrenmeler…



Metodbox bir ürünüdür.

(312) 265 00 03info@bktomorrow.cominstagram.com/metodboxcom twitter.com/metodbox

Kişisel bilgisayarızla https://app.metodbox.com/login adresinden stoys kullanıcı adınız ile giriş 
yapabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazlar için Google Play Store ve App Store’ dan uygulamayı indirebilirsiniz. 


