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2020–2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5.SINIF 

 

FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: ÇOCUKLARA CORONAVİRÜSÜ ANLATAN DERGİ 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

5.Sınıf 
Ürün (dergi) hazırlama ve 

sunum yapma 

Araştırma, 

karşılaştırma, 

yorumlama,  

tasarlama, ürün 

(dergi) oluşturma 

Bir dönem 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler; bu projede sizden; 

Araştırmalar yapmanız, ürün (dergi) tasarlamanız ve sunum yapmanız beklenmektedir. 

 

YAPILACAKLAR: 

 

1. Virüs ailesinin bir parçası olan Coronavirüsü araştırınız. Coronavirüsün farklı çeşitleri var mıdır? 

2. WHO (World Health Organization) danışmanları bu salgına neden Covid-19 ismini koymuşlardır?  

3. Coronavirüs farklı yüzeylerde ne kadar hayatta kalabilir? Örneklerle detaylandırarak açıklayınız. 

4. Mevsimsel grip virüsleri ve Coronavirüslerin sebep olduğu hastalıklar bakımından benzerlikleri var mıdır? 

Açıklayınız. 

5. Coronavirüs belirtileri ve bulaş yolları nelerdir? 

6. Coronavirüs ile mücadelede alınabilecek önlemler nelerdir? 

7. Soğuk algınlığı ve gribe neden olan farklı virüs tipleri var mıdır? Araştırınız. 

8. Sizce yarasalar bu kadar çok virüsle nasıl baş ediyorlar? 

9. Bu virüsün ara taşıyıcısının Pullu Karıncayiyen olduğu söyleniyor. Bu bilgiyi araştırınız ve bulgularınızı 

yorumlayınız. 

10. Coronavirüs ile enfekte olmuş bir hücrenin görüntüsünü araştırarak bulunuz. Derginize ekleyiniz. 

11. Yazın Covid-19 Salgını ortadan kalkar mı? Araştırmanıza kendi yorum ve düşüncelerinizi ekleyiniz. 

12. Araştırmalarınızı yaptığınız tarihte belli bir gün seçerek o güne kadar örneğin;  

15.02.2021 itibariyle son durumu yansıtacak 

 Bu tarihe kadar görülen Covid-19 vaka sayısı: ………………… 

 Hayatını kaybedenlerin sayısı: ………………… 

 İyileşenlerin sayısı: ………………… bilgilerini bularak derginize ekleyiniz 

13. Bütün kaydettiğiniz ve görsellerle desteklediğiniz araştırma ve kendi yorumlarınızı (görüş ve 

düşüncelerinizi) bir dergi halinde öğretmeninize teslim ediniz. 

14. Dergide içindekiler, görsellik ve sizin yorumlarınız bulunmalıdır. 

15. Kaynakçayı belirtmelisiniz. 

Tavsiye: 

 Araştırmanızı yaparken diğer güvenilir kaynakların yanında TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi’nin 

Mart Ayı özel sayısında bulunan koronavirüs hakkında detaylı bilgilerden faydalanabilirsiniz. 

      https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/bilim_ve_teknik_coronavirus_hakkinda.pdf 

 Yine TÜBİTAK yayınlarına ait “Koronavirüs de Ne?” isimli kitaptan faydalanabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/bilim_ve_teknik_coronavirus_hakkinda.pdf
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ARA KONTROL  

 

Ara kontrolde sizden ne bekliyoruz?: 

 

 Ara kontrolde, yapılacaklar kısmında belirtilen araştırmalardan en az 3 tanesini tamamlamış olmanız 

beklenmektedir. Diğer araştırmalarınızı da tesliminde tamamlayacaksınız. 

 Proje değerlendirme ölçeğini okuyunuz. Hangi kriterlerde zorlanacağınızı düşünüyorsanız yazınız. 

Öğretmeniniz size destek verecektir. 

 

 

ÖNERİLER  

 

 Ödevinizi hazırlarken değerlendirme kriterlerine dikkat ediniz. 

 Ara kontrol ve ödev teslim tarihlerini unutmayınız. 

 

 

DEĞERLENDİRME  

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

 Kriter Beklenenin Altında Geliştirilebilir Beklentileri 

Karşılıyor 

Puan 

ÜRÜN 

(50p) 

İçerik  

 

Ürün içeriği doğru ve 

yeterli değil. Üründe 

bilimsel hatalar var. 

 

( 5 p ) 

Ürün içeriğinin 

doğruluğunda ve 

yeterliliğinde eksikler 

var.  

( 15 p ) 

Ürün içeriği doğru ve 

yeterli. 

 

 

( 25 p ) 

 

 

Düzen 

 

Özenli bir çalışma 

yapılmış. 

 

( 5 p ) 

Kısmen özenli bir 

çalışma yapılmış. 

( 10 p ) 

 

Yeterince özenli bir 

çalışma yapılmış. 

( 20 p ) 

 

Orijinallik Ürün öğrencinin sınıf 

seviyesine uygun 

orijinallikte değildir. 

( 0 p ) 

Ürün öğrencinin sınıf 

seviyesine kısmen 

uygun orijinalliktedir. 

( 3 p ) 

Ürün öğrencinin sınıf 

seviyesine uygun 

orijinalliktedir. 

( 5 p ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNUM 

(50p) 

 

İçerik Sunumun bilgi 

içeriği, görsel 

zenginliği ve düzeni 

yetersiz.  

 

( 5 p ) 

Sunumun bilgi 

içeriği, görsel 

zenginliği ve düzeni 

kısmen yeterli.  

( 10 p ) 

Sunumun bilgi 

içeriği, görsel 

zenginliği ve düzeni 

yeterli.  

 

( 15 p ) 

 

Dil ve 

Anlatım 

Türkçe dil ve anlatım 

kurallarını doğru 

kullanmadı.(0p) 

Türkçe dil ve anlatım 

kurallarını kısmen 

doğru kullandı.(3p) 

Türkçe dil ve anlatım 

kurallarını tamamen 

doğru kullandı. (5p) 

 

Hâkimiyet  Öğrenci sunuma 

hâkim değil. 

 

( 5 p ) 

Öğrenci konuya 

kısmen hâkim.  

( 10 p ) 

Öğrenci konuya 

tamamen hâkim. 

( 15 p ) 
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Süre 

kullanımı 

Verilen süreyi iyi 

kullanmadı. 

 

( 0 p ) 

Verilen süreyi kısmen 

iyi kullandı. 

( 3 p ) 

Verilen süreyi iyi 

kullandı. 

 

( 5 p ) 

 

Sonuç ve 

yorum 

Çalışmadan çıkarılan 

sonuç ve yorum 

yetersiz. 

( 0 p ) 

Çalışmadan çıkarılan 

sonuç ve yorum 

kısmen yeterli.  

( 5 p ) 

Çalışmadan çıkarılan 

sonuç ve yorum 

yeterli. 

( 10 p ) 

 

 

        

      Zamanlama  

 1.ara kontrol getirmeme -5 puan 

 Teslim tarihinden sonra getirme  -10 puan 

 Sunum randevusuna zamanında gelmeme: -10 puan 

 

 

 

 

 


