
Pearson ActiveLearn Dünyasına Hoşgeldiniz! 
Pearson ActiveLearn kitap okumayı eğlenceli hale getiren, çocuklarımıza kitap okuma sevgisini kazandırmayı 
amaçlayan, bunlarla birlikte matematik ve fen bilimlerinde de oldukça eğlenceli aktiviteler ve oyunlar sunan 
bir öğretim yazılımıdır. 

Capcanlı ana sayfası, çeşitli eğitsel oyunları ile çocuklarımızın dikkatini çekerek ödev yapmayı eğlenceli hale 
getirmiştir. İçerik zenginliği sayesinde çocuklarımız tek bir yazılımda birden çok aktivite yapabilmektedir.

Platforma GiriJ 

Çocuğunuz www.activelearnprimary.co.uk adresinden kullanıcı adı, şifre ve okul kodu ile birlikte Pearson ActiveLearn 
dünyasına giriş yapabilir. 

Pupil Home 
Platforma giriş yapıldığında, Pupil Home (öğrenci ana sayfası) 
açılmaktadır. Çocuğunuz sistem içerisindeki farklı arka 
planlardan birini seçerek sayfasını kişiselleştirebilir. 

My Stuff 
My Stuff, çocuğunuzun kendisine atanan kitapları görebileceği 
alandır.

My Library 
Eski kaynakların, okunan kitapların ve tamamlanan aktivitelerin
saklandığı alandır.

My Rewards 
My Rewards, çocuğunuzun ödülünü seçtiği alandır. Çocuğunuz
bu alanda avatarını kişiselleştirebilir ve oyun oynayabilir. Ne
kadar çok kitap okuyup, aktivite tamamlarsa o kadar çok ödül
kazanıp oyun oynayabilir.

Sorularınız ve teknik destek talepleriniz için, yardim.pearson.com.tr adresinden,
Pearson Türkiye Teknoloji Destek ekibine ulaşabilirsiniz.



Welcome to Pearson's ActiveLearn World! 
Pearson ActiveLearn is a platform that makes reading fun, aiming to make children love reading. Besides, it is 
an instructional material that also provides enjoyable activities and games for Mathematics and Science.

By attracting children’s attention with its vivacious main page and varying educational games, Pearson 
ActiveLearn makes doing homework enjoyable. Thanks to its richness of contents, children can do more 
activities via single application.

Logging in the Platform 
Your child can log in to the Pearson ActiveLearn platform with username, password, and school id information through 
www.activelearnprimary.co.uk web address.

Pupil Home 
When logging in to the platform, Pupil Home (student main 
page) opens. Children can personalise their pages by selecting 
one of the different backgrounds. 

My Stuff 
On My Stuff page children can see the assigned books.

My Library 
This is the page where old resources, already read books, and 
completed activities are stored.

My Rewards 
My Rewards is the page that allows children to choose their 
rewards. Your children can personalise their avatars and play 
games on this page. The more they read books and complete
activities, the more they are allowed to play games and earn 
rewards.

For your questions and support requests, please get in touch with Pearson 
Turkey Technology Support Team through yardim.pearson.com.tr.




