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BOOKR CLASS 
Uygulamaları



BOOKR CLASS Mobil Uygulamasını İndirme



BOOKR CLASS PC-Mac Uygulamasını İndirme

https://bookrclass.com/download-
app/



BOOKR CLASS 
uygulamasını 

açın ve öğretici 
videoları izleyin

BOOKR CLASS’ı Açma



Erişim sağlama işlemi

ÖĞRENCİ:
Sizinle paylaşılan kodunuzu 

yazınız.



Kütüphane görünümü

Kütüphanedeki kitapların 
listesi.
Tüm kitapları görmek için aşağı 
kaydırınız.

Görmek istediğiniz
kitapların seviyesini

seçiniz.



“My Books” 
sekmesinden
öğretmenin

atadığı/ödev verdiği
kitapları bulabilirsiniz.

Kaydırmalı kitap 
önerileri, resme 
tıklayın ve kitabı 

okuyun.

Profilim: Hesap 
bilgileriniz burada 

kaydedilir.

Büyütece dokunarak 
arama seçeneklerine 

ulaşabilirsiniz.



Bir kitabı açma

Kütüphane 
görünümünde herhangi 
bir kitaba dokunun, bir 
kitap bilgisi sayfası 
görünecektir.

Kitabı okumak 
için mor oynat 

butonuna 
basınız.

Kitabı okuduktan sonra 
toplanabilecek rozet.

Lexile 
puanı

BOOKR 
seviyesi Jeton

Öğrencinin seviyesine 
ve ilgisine göre benzer 

diğer kitaplar

Kitap kapağı



Bir kitabı okumak

‘Text Highlighting’ 
ve ‘narration’ ı açık 
veya kapalı olarak 

ayarlayın



Ve bir önceki veya 
bir sonraki sayfaya 

ilerleyiniz.

Durdurma 
butonuna basınız



Her kitabın sonunda 
seviyenize ve ilginize 

göre öneriler alacaksınız.

Öğrenciler her kitabı 
okuduktan sonra jeton ve 
rozet kazanarak okumaya 

heveslenirler.

Öğrenci 
görünümü



Arama 
seçenekleri

Arama yapmak için 
büyütece dokununuz.



Mavi oka 
tıklayarak arama 

başlatın.Kitapları konulara göre 
filtreleyin. Açılan 

menüden bir konu seçin. 
Ardından mavi oka 

tıklayın.



Kitaplar, bilgi kartları veya 
karaoke şarkıları aratın.



Veya arama çubuğuna 
bir anahtar kelime yazın 
ve mavi oka dokunun. 

Uygulama, anahtar 
kelime ile ilgili tüm 

kitapları listeler.



Profilim

Avatarınıza dokunun.



İlgi alanlarına buradan
ulaşabilirsiniz

Abonelik detaylarınız 
buradadır. 

Toplanan jetonlar, arka
arkaya okunan kitap
sayısı, toplam okuma

zamanı

Kitap okudukça sahip olunan
kazanımlar.



Profilim

Ayarlar

‘Manage storage’ 
butonuna tıklayarak 

cihazınızın depolama 
alanını yönetebilirsiniz.

Cihazınızda bulunmasını 
istemediğiniz herhangi bir 

kitabı silebilirsiniz.



Okuma tercihlerini 
buradan açıp 

kapatın.

Ayarlar

Bunu kitap okurken 
yapabilirsiniz.



Profilim

Yardım

Herhangi bir sorunuz varsa
bizimle iletişime geçin.

destek@kolibrieducation.com

Yardım ve kullanım
klavuzlarına buradan

ulaşabilirsiniz.

BOOKR metodolojisi
hakkında bilgi edinin.



Profilim

Uygulama 
Tanıtımı

BOOKR CLASS uygulamasını daha 
etkin kulllanmak için öğretici tanıtım 

videosunu izleyiniz.



BOOKR Class’ı uygulaması ile ilgili destek almak isterseniz, 
aşağıdaki mail adresi üzerinden bizimle iletişime 

geçebilirsiniz.

Whatsapp Destek Hattı: 533 149 07 07

destek@kolibrieducation.com

Abonelikler/Destek

mailto:info@kolibrieducation.com

