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7. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: RAHMİ KOÇ MÜZESİ SANAL GEZİSİ 

 

PROJEYİ YAPAN ÖĞRENCİNİN 

ADI SOYADI :  

SINIFI  :  

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7.SINIF 
RAHMİ KOÇ MÜZESİ 

GEZİSİ 

Gözlem Yapma, 

Araştırma, İnceleme, 

Yaratıcı Düşünme 

Becerisi 

1.dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

  Sevgili öğrenciler;  

 

   Bu ödevde sizden Rahmi Koç Müzesinde yer alan “RENKLİ MATEMATİK DÜNYASI” isimli 

bölümü sanal turla gezerek yaptığınız eğitim içerikli gezinin ardından edindiğiniz tecrübeleri, 

öğrendiklerinizi derleyip bir sunum hazırlamanızı istiyoruz.  

 

  Aşağıdaki adreste ilgili konu ile ilgili detayları bulabilirsiniz.  

  http://www.rmk-museum.org.tr/rmk_renkli_matematik_dunyasi.htm 

 

  Almanya’da her yıl her yaştan binlerce ziyaretçi çeken dünyanın ilk deneysel Matematik merkezi 

‘Mathematikum’un deneylerinden seçilmiş olanlar, İstanbul Rotary Kulübü Derneği’nin desteğiyle 

Rahmi M. Koç Müzesi bünyesinde açılan Renkli Matematik Dünyası’nda bir araya getirilmiştir. 

Bölüm birçok deney seti bulunuyor. Aileler ile çocuklar veya öğretmenler ile çocuklar bir arada 

oyunlar oynayabiliyorlar. Renkli ve eğlenceli cisimlere dokunmak ve deney yapmak tüm ziyaretçiler 

için serbest. 

      Bu deneylerle öğrenciler; 

 Mimar Sinan’ın köprülerinin sırrını çözebiliyor, 

 Leonardo da Vinci’nin Haliç için tasarladığı köprünün detaylarını görerek kendi köprülerini inşa 

edebiliyor,  

 Sihirli aynalarda oluşan görüntülerin aynaların arasındaki açılarla ilgisi olduğunu keşfediyor, 

 Sesin incelip kalınlaşması ile sesi çıkaran cismin uzunluğu-kısalığı arasında ilgi kuruyor, 

 Sonsuz görüntünün ardındaki sebepleri araştırıyor, 

 Göz yanılsamasının ne olduğunu deneyerek öğreniyor, 

 Tekerleğin sadece yuvarlak olamayacağını görüyor, 

 Kuş bakışı şehirlerarası yolculuk yapıyor ve hedefe daha hızlı ulaşmanın yollarını arıyor, 

 Dünya nüfusunun kıtalar arası artışını karşılaştırıyor, 

 Fonksiyonu-grafikleri oynayarak anlamaya çalışıyor, 

 Örüntünün ne olduğunu bir yap-bozla öğreniyor, 

 Olasılığın ne olduğunu bir beste yaparak öğreniyor, 

 Çeşitli geometrik cisimleri bir araya getirerek istenen bütünü oluşturmanın ve başarmanın zevkini 

yaşıyor, 

http://www.rmk-museum.org.tr/rmk_renkli_matematik_dunyasi.htm
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ARAŞTIRMA / ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 

 Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

1. Kapak  

2. İçindekiler – SAYFA NUMARASI BELİRTİLEREK OLUŞTURULUR.  

3. Sonsöz  

 Ödevin seçilme nedeni 

 Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

 Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

4. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

ÖNERİLER: 

 Deneyler hakkında varsa özet bilgi, broşür vb. materyaller toplayınız.  

 Gezi sonrasında edindiğiniz bilgileri derleyiniz.  

 Hazırlayacağınız sunumunuza ait taslak oluşturunuz. 

 Çalışmanızı bilgisayar ortamında hazırlayınız.  

 Sunumunuz içeriğinde öğrendiğiniz bilgilerden bazılarını materyaller eşliğinde hazırlayarak bir 

gösteri yapabilirsiniz.  

 Çalışmanızı taslak teslimine kadar kâğıt üzerinde tasarlayınız. 

 Çalışmanızı taslak tesliminde ekran üzerinden veya flash disk- USB, eşliğinde gösteriniz.  

 Projeniz üzerinde çalışırken bir proje günlüğü tutabilirsiniz. Yaptığınız çalışmaları not 

edebilirsiniz. 

  

ARA KONTROL: (Planlama ve Taslak) 

Çalışmalarınızın ana hatlarını ara kontrol tarihinden önce belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin 

devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle önceden görüşünüz.  

Çalışmalarınıza ait taslağı, öğretmeninizle zamanında paylaşınız. Öğretmeninizin, eksiklerin 

giderilmesi ya da  çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

  

DEĞERLENDİRME 

 İçerik: Önsöz (5p), Araştırma-ürün (30p), sonsöz (5p) 

 Görsel materyal kullanımı, tasarımı (10p) 

 Matematiksel Terminoloji ve kavramları doğru kullanma, hesaplama yapma, yazım kurallarına 

uyma (15p) 

 Kaynakça ve proje günlüğü (10p) 

 Proje düzen ve temizliği (5p) 

 Zamanlama (Ara kontrol ve teslim tarihlerine uyulması) (10p) 

 Danışman öğretmen ile iş birliği ve iletişim (5p) 

 Yaratıcılık ve özgünlük (5p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


