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2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

5. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ PROJESİ 

 

KONU: Modelleme Çalışması: 800 m2'lik bir alana 3B Çizim programı(Tinkercad)  kullanılarak jeton bankosu, 

yaya yolları, yeşil alanı ve eğlenceli oyun nesneleri bulunan “Hayalimdeki Lunapark” temalı tasarım yapılması. 

PROJEYİ YAPAN ÖĞRENCİNİN;  

ADI SOYADI :  

SINIFI  :  

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

5. Sınıf 

Modelleme Çalışması: 

Hayalimdeki Lunapark 

Tasarımı 

Perspektif kavramını anlama.  

İki boyutlu bir şeklin nasıl üç 

boyutlu olduğunu kavrama.  

Nesnelerin en, boy ve 

derinlik özelliğini anlama. 

3B tasarımlar yaparak, 

düşüncelerini ve hayallerini 

üç boyutlu modelleme. 

2. Dönem 

Süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler;  

 

Bu ödevde sizden 800m2’lik bir alanı kullanarak 3B çizim programı ile lunapark alanında olması gereken jeton 

bankosunu, yaya yollarını, yeşil alanı içeren ve eğlenceli oyun nesnelerinin bulunduğu hayalinizdeki lunapark 

alanını yansıtan bir tasarım hazırlamanız istenmektedir. Projenizi, çizeceğiniz alanda bulunması gereken nesneleri 

göz önünde bulundurarak tasarlamanız beklenmektedir. 

 

Bu çalışma sürecinde oluşturacağınız tüm dosyalarınızı, Google Classroom platformunda öğretmeninizin sizinle 

paylaştığı “Proje Ödevi” içerisine yükleyiniz. Birinci taslak kontrolü tarihine ve proje teslim tarihine dikkat 

ediniz. 

 

Proje Ödeviniz Dereceli Puanlama Anahtarında bulunan ölçütlerle değerlendirileceğinden ödevinizi yaparken bu 

ölçütleri mutlaka dikkate alarak çalışmanızı tamamlayınız. 

 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

  

Proje Bilgilerini İçeren Word Dosyası 

 Öğrenci Adı Soyadı, Numarası, Sınıfı 

 Dersin Adı 

 Projenin Konusu 

 Proje Danışman Öğretmeni 

 Proje Tarihi 

 Hazırlanan Projenin Orjinal Boyutları 

 Hazırlanan Çizimin Ekran görüntüsü 

 Ödevin Seçilme Nedeni 

 Ödev Hazırlığı Sürecinde Yaşadıklarınız 

 Ödevin Kişisel Gelişiminize, Bakış Açınıza Katkıları 

 Yararlanılan Kaynaklar 
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Hazırlanan Model 

 Hazırlanan tasarımda kullanılan ölçüleri farklı kaynaklardan yararlanarak belirleyiniz. 

 Derslik içerisindekilerinin boyutlarının belirlenmesinde alanların ve eşyaların orjinal ölçülerden 

faydalanabilirsiniz. 

 Tasarımınızda dolgu renklerini seçerken gerçek hayatta kullanılan malzemeleri dikkate alarak 

boyama işlemlerini orjinaline uygun bir şekilde uygulayınız. 

 Çiziminizde ayrıntılara dikkat ederek uygulamaya özen gösteriniz. 

 

 

ARA KONTROL (Planlama) 

 

Projeniz için tasarlayacağınız hayalinizdeki lunapark alanının orijinal ölçülerini, yararlanacağınız kaynakları ilk 

ara kontrol tarihine kadar belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı düşündüklerinizi 

öğretmeninizle paylaşınız. 

 

Ara kontrolden bir ay sonrasına kadar çizimlerinizi tamamlamış olunuz. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya 

da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

 

 

ÖNERİLER 

 

 Çalışma hazırlanırken internetten yararlanabilirsiniz. Lunapark mimarisi hakkında bilgi veren siteler 

size yardımcı olabilir. 

 Çizeceğiniz lunapark alanı hakkında çeşitli kitaplarından ve dergilerden yararlanabilirsiniz. 

 Modelleme sırasında nesnelerin orijinalinde bulunan ayrıntılara ve boyutlarına dikkat etmelisiniz. 

 Modelleme yapacağınız 3B çizim programının kullanımı hakkında internetteki içeriklerinden 

yararlanabilirsiniz.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Çalışmanız; 

 Bilgilerin yeterli ve doğru olması, 

 Farklı kaynaklardan araştırma yapılması ve bu kaynakların belirtilmesi, 

 Yazıların yazım kurallarına uygun olması, 

 Hazırlanan tasarımın orjinal boyutları dikkate alınarak hazırlanmış olması. 

 Çizimlerde ayrıntılara önem verilmesi, 

 Projenin orjinal malzemelerini dikkate alarak eşyaların renklendirilmesi, 

 Hazırlanan raporda istenilen bilgilerin yer alması, 

 Yazı tipi ve boyutlarının rapora uygun bir şekilde seçilmesi, 

 Oluşturulan modelin göze hoş görünmesi ve 3B çizim programını etkin kullanma becerileri 

açılarından değerlendirilecektir. 

 

Puanlama 

 Proje Raporu (30 Puan) 

 Modelin Orjinaline Uygunluğu (20 Puan) 

 Modelleme İçin Kullanılan Çizim Teknikleri (40 Puan) 

 Ara Kontrol ve Projenin Teslimi (10 Puan) 
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