
LINGUA ATTACK ÖĞRETMEN 
KULLANIM KILAVUZU



Google play ve IOS app store dan uygulamayı 
mobil cihazınıza indirebilirsiniz  

UYGULAMA EDINME 
(ANDROID/IOS)



Bilgisayarınızda bir tarayıcı açınız 
www.lingua-attack.com adresini 

arama çubuğuna yazınız.

Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazıp 
‘giriş’ düğmesine tıklayınız.

WEB TABANLI TARAYICI İLE KULLANIM (PC/MAC/LINUX)

http://www.lingua-attack.com


Düğmeye tıkladığınızda farklı dillere geçiş yapmanızı sağlar. 
( Bu özellik paketinize göre farklılık gösterebilir.)

Kullanıcı bilgileriniz 
ile erişim 

sağladığınızda ana 
ekran görüntüsü bu 
şekilde olacaktır.



Farklı dil ile öğrenmeye/öğretmeye başlamak için ilgili bayrağı seçip ‘başlat’ düğmesine tıklayınız.  
(Bu özellik paketinize göre farklılık gösterebilir.)



Farklı seviyelerde öğrenmeye/öğretmeye başlamak için 
ilgili seviyeye tıklayınız. (Bu özellik paketinize göre farklılık 

gösterebilir.)

Size verilen ödevleri görmek ve platformdaki başarınızı 
gözlemlemek için ilgili yere tıklayınız.



Hatırlamadığınız veya bilmediğiniz bir bölüm hakkında fikir 
sahibi olmak için kullanım kılavuzuna başvurabilirsiniz.



Farklı seviyelerde öğrenmeye/öğretmeye başlamak için ilgili seviyeye 
tıkladığınızda karşınıza çıkacak sayfa bu şekilde olacaktır.



İçeriğe tıkladığınızda karşınıza çıkan çalışma sayfası 
bu şekilde olup öğrenme sırası ile devam edecektir. 

Her bir yuvarlak alıştırma bitmeden bir sonrakine 
geçemezsiniz.(Öğretmen hesaplarında bu özellik 

geçerli değildir. Öğretmen istediği alıştırma arasında 
gezinebilir.)



Alıştırmalarda anlık geri bildirim alabilirsiniz.



Öğretici tarafından öğrenene atanan ödevlerin 
listesini görebilir, kolaylıkla buradan ulaşabilirsiniz.



“My School” kısmından “My classes” sekmesinde sınıflarınızı görebilirsiniz. (Sınıf ve 
kullanıcı yapılandırması firmamız tarafından oluşturulacaktır. Bilgiler size hazır sunulacağı 
için bu sekmelerde herhangi bir ayarlama yapmanız gerekmez)



“My School” kısmından “School classes” sekmesinde kurumunuzdaki tüm 
sınıflarınızı görebilirsiniz. (Sınıf ve kullanıcı yapılandırması firmamız tarafından 
oluşturulacaktır. Bilgiler size hazır sunulacağı için bu sekmelerde herhangi bir 
ayarlama yapmanız gerekmez)



“My School” kısmından 
“Assignments” sekmesinden 
öğrenenlere ödevlendirme 
yapabilirsiniz.

1- Create a new assignment a tıklayınız.

2- Ödevin öğrenenler tarafından son görünebileceği günü seçiniz.

3- Add an exercise butonuna tıklayarak ödev içeriğinizi seçiniz.



Add an exercise butonuna tıkladığınızda karşınıza 
seviye ve ödev tipleri çıkacaktır. Seviye ve 
öğrencilerinize uygun olan ödevlendirmeyi seçiniz. 

Ödev verme işlemini tamamlamak için mutlaka “assign” butonuna tıklayınız. 
(Ödev verdiğiniz tarihte örneğin 22 Mart, bu tarihte bir ödev hazırlayıp assign 
tuşuna basarsanız, bu tarihe yeni bir ödev veya mevcut ödeve ek yapamazsınız. 
Öncelikle ödev içeriğinden emin olduğunuzda assign butonuna tıklayınız.) 



“My School” kısmından “Assessment Tests” sekmesinden 
öğrenenleri değerlendirme testine tabi tutabilirsiniz. 



“Add a skill booster” butonuna tıkladığınızda karşınıza seviye ve 
ödev tipleri çıkacaktır. Seviye ve öğrencilerinize uygun olan 

ödevlendirmeyi seçiniz. 

Ödevin öğrenenler tarafından son 
görünebileceği günü seçiniz.



Ödev verme işlemini tamamlamak için mutlaka “assign” butonuna tıklayınız. 
(Ödev verdiğiniz tarihte örneğin 22 Mart, bu tarihte bir ödev hazırlayıp assign 
tuşuna basarsanız, bu tarihe yeni bir ödev veya mevcut ödeve ek yapamazsınız. 
Öncelikle ödev içeriğinden emin olduğunuzda assign butonuna tıklayınız.) 



Result&Activity sekmesinde ise öğrencilerinizin başarı 
raporlarını görüntüleyebilir, dilerseniz cihazınıza indirebilirisiniz.

Sınıf isimlerinin üzerine tıkladığınızda sınıf ve öğrenci 
bazlı detaylı rapor görüntülemesine ulaşabilirsiniz.



Sınıf isimlerinin üzerine tıkladığınızda sınıf ve öğrenci bazlı detaylı raporu karşınıza çıkacaktır.



Destek taleplerinizde 
destek@kolibrieducation.com 

veya whatsapp destek 
numaramız: 

 533 149 07 07

mailto:destek@kolibrieducation.com

