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mozaTools uygulamaları
mozaBook 110’den fazla eşsiz bir sunum ve görselleştirme, beceri geliştirme ve deney yapma imkanı sunan interaktif uygulama 
ve oyun içerir. Uygulamalar mozaBook sunum ve yayınlarına eklenebilir, ayrıca mozaWeb online sayfasından öğrenciler 
tarafından da erişilebilir. Uygulamalar düzenli olarak güncellenmektedir, yeni özellikleriyle farklı araç ve oyunlar eklenmektedir. 

İllüstrasyon ve çizim araçları
Videolar ve 3B görüntüler de içeren gösterişli,  
animasyonlu sunumlar hazırlayabilir. 

Görsel çizim aracının kolay kullanıcı  
arayüzüyle ilkokul öğrencileri bile  
kolayca, oyun oynar gibi resim  
çizebilir. Cetvel, iletki ve pergel  
yardımıyla ise şekiller  
ve matematiksel işlemler yapılabilir.

•   PDF dosyalarından interaktif yayın oluşturulabilir,
•   mozaBook her türlü ekranla uyumlu şekilde kullanılabilir,
•   Animasyonlu sunumlar ve testler hazırlanabilir,
•   Paylaşımlar, sosyal fonksiyonlar,
•   Mevcut eğitim materyalleri kullanılabilir, yeni materyaller 

oluşturulabilir.

mozaBook derste interaktif tahtalar için oluşturulan bir yazılımdır. 
Öğretmen ve öğrencilerine kendi sunumlarını oluşturmalarına 
ve bunları, medya kütüphanesindeki interaktif 3B görüntüler, 
eğitsel videolar, resimler ve testler ya da özel içeriklerle 
zenginleştirmelerine imkan sağlar. mozaBook ayrıca öğretmenlerin, 
öğrencinin dikkatini çekmesine yardımcı ve öğrencilerin konuyu 
daha kolay anlamalarına yardımcı konuların hepsini içeren  
tematik uygulamalar, oyunlar ve 3B görüntüler sunar.

mozaBook    4.5
eğitici sunum yazılımı

İndirin ve ücretsiz deneyin

www.mozaBook.com

Uygulamalarımızı mutlaka deneyiniz www.mozaweb.com



Öğrenciler tıpkı sevdikleri video 
oyunlarında gezinebildikleri gibi  
3B görüntülerimizin birçoğunda 
da aynı deneyimi bulabilmektedir. 
3B görüntüler konunun anlaşılmasını 
kolaylaştıran anlatma ve interaktif 
sınamalar da içerir.

3B görüntülerimizi mutlaka 
deneyiniz: www.mozaweb.com

mozaik3D görüntüler
mozaBook sunumları ve içeri aktarılan yayınlar yaklaşık 1200 adet özel olarak geliştirilmiş 3B görüntülerle 
zenginleştirilebilir. Seçilen görüntüler yayınların ilgili konularına eklenebilir ve derste oynatılabilir. Bu şekilde hem 
öğrenme heyecan verici hale gelir hem de konulara yeni bir bakış açısı sağlanır. Görüntülere mozaWeb online 
sayfasından öğrenciler de erişebilir. 

Test  
düzenleyicisi

mozaBook’un test düzenleyicisi ile  
yayınlara ve sunumlara koyup derslerde 

oynatabileceğiniz özel, gösterişli ödevleri  
kolayca hazırlayabilirsiniz. Çok sayıdaki  

test türünden seçim yapabilirsiniz  
(tek seçmeli, eşleştirme, bulmaca, hata bulma, 

düzenleme, haritaya koyma, tablo doldurma, 
kümeler vb.) ve içine sunumlardan, aktarılan 

yayınlardan, medya kütüphanesinden, 
internetten (örneğin YouTube)  

ve bilgisayardan resimler, çizgiler,  
videolar ve sesler yapıştırabilirsiniz.

•   PDF dosyalarından interaktif yayın oluşturulabilir,
•   mozaBook her türlü ekranla uyumlu şekilde kullanılabilir,
•   Animasyonlu sunumlar ve testler hazırlanabilir,
•   Paylaşımlar, sosyal fonksiyonlar,
•   Mevcut eğitim materyalleri kullanılabilir, yeni materyaller 

oluşturulabilir.

mozaTools uygulamalarına ve medya kütüphanesindeki 
interaktif içeriklere öğretmenler ve öğrenciler yalnızca 
mozaBook’tan değil, mozaWeb online platformundan 
da erişebilir. Dijital içerikler öğretmenlerin evde sunum 
hazırlamalarına ve öğrencilerin evde öğrenmelerine 
yardımcı olur. mozaWeb'e herhangi bir internet tarayıcısı 
ile ulaşılabilir.

mozaWeb
evde dijital öğrenme

Web mağazamızı ziyaret edin

www.mozaWeb.com
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mozaMap'in dijital atlasları tarih ve  
coğrafya derslerinin araçlarını zenginleştiriyor.  
Çeşitli konuların haritaları özelleştirilebilir  
ya da oluşturulabilir, böylece derslere  
hazırlanmak ve ders vermek kolaylaşıyor.

mozaMap 

interaktif tahta için dijital haritalar

•     Topoğrafik, siyasi, fiziki, ekonomik ve tarihi haritalar 

•     Derslerinizi zenginleştirmek için haritalar ve hazır 
testler kullanabilir veya kendi haritalarınızı 
oluşturabilirsiniz

Testler
Program otomatik olarak da testler 

hazırlayabilme ve daha sonra öğrencilerin 
çözümlerini kontrol edebilme özelliğini 

içerisinde barındırmaktadır. Kendinizin yaptığı 
haritaya galeriden sanayi, madencilik, tarım 

vb. semboller seçip yapıştırabiliyorsunuz.

mozaMap'te yer alan önceden ayarlanmış 
görüntüler kimi tarihi olayların gösterilmesine 
yardımcı olmaktadır. Ancak kendi 
kişiselleştirilmiş haritalarınızı da mozaMap'te 
kolayca hazırlayabilirsiniz. Bunun için sadece 
mevcut haritaları büyütün, ihtiyaca göre  
harita ögelerini açın, metin, resim, piktogram 
ve işaretler ekleyin ve bunları daha sonra 
sınıfta kullanmak üzere kaydedin.

İndirin ve ücretsiz deneyin

www.mozaMap.com


