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2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6.SINIF 

 

MATEMATİK DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: PİNOKYO OYUNU 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6.SINIF 

 “PİNOKYO” kitabının 

okunması, cetvel 

yardımıyla ölçüm 

yapılarak istenen oranda 

Pinokyo maketinin 

yapılması 

Araştırma, ölçme, ürün 

geliştirme 

2.Dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 
 

Sevgili Öğrenciler, 

 

1.Pinokyo bir çocuk romanının kahramanıdır. Onu bir marangoz ağaçtan yapmıştır. Önce bu romanın 

yazarını, yaşadığı dönemi ve romanın konusunu araştırın. 

 

 

 

2. Kendi ölçülerinizi alarak aşağıdaki çizelgeyi doldurun. (cm cinsinden) 

 

Boyunuz (Tepeden ayağa kadar)  

Eliniz (Bileğinizden orta parmağınızın ucuna kadar)  

Baş parmağınız (İkinci boğumdan parmak ucuna kadar)  

Baş parmağınızın genişliği (Birinci boğum)  
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Kol boyunuz (Omuzdan orta parmağınızın ucuna kadar)  

Omuz genişliğiniz (Bir omuz başından ötekine kadar)  

Bacak boyunuz (Belden ayağa kadar)  

Ayağınızın uzunluğu (Topuktan parmak ucuna kadar)  

Başınızın uzunluğu (Tepeden boyuna kadar)  

 

3. Şimdi bu marangoz sizin ölçülerinizle aynı oranda bir tahta bebek yapmak istesin. Bu tahta bebeğin 

ölçülerini bulun. 

 

Boyu (Tepeden ayağa kadar)  

Eli (Bileğinden orta parmağının ucuna kadar)  

Baş parmağı (İkinci boğumdan parmak ucuna kadar)  

Baş parmağının genişliği (Birinci boğum)  

Kol boyu (Omuzdan orta parmağının ucuna kadar)  

Omuz genişliği (Bir omuz başından ötekine kadar)  

Bacak boyu (Belden ayağa kadar)  

Ayak uzunluğu (Topuktan parmak ucuna kadar)                      3 cm 

Baş uzunluğu (Tepeden boyuna kadar)  

 

4. Marangoz şimdi de, aynı oranları kullanarak dev bir bebek yapmak istesin. Devin ölçülerini bulun. 

Boyu (Tepeden ayağa kadar)  

Eli (Bileğinden orta parmağının ucuna kadar)  

Baş parmağı (İkinci boğumdan parmak ucuna kadar)  

Baş parmağının genişliği (Birinci boğum)  

Kol boyu (Omuzdan orta parmağının ucuna kadar)  

Omuz genişliği (Bir omuz başından ötekine kadar)  

Bacak boyu (Belden ayağa kadar)  

Ayak uzunluğu (Topuktan parmak ucuna kadar)                      30 cm 

Baş uzunluğu (Tepeden boyuna kadar)  
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ÖNERİLER: 

 Eski zamanlardan günümüze ölçü aletlerini araştırabilir, sunumunuzda bu bilgilere yer 

verebilirsiniz.  

 Uzunluk ölçülerini destekleyen çeşitli görseller, resimler, videolar bularak çalışmanızı 

zenginleştirebilirsiniz.  

 Görsel sanatlar dersi öğretmenlerinizden yardım alarak çalışmanızı hazırlayabilirsiniz. 

 Ölçüleri birbirine çevirme konusunda kullanılabilecek bir eğitim materyali tasarlayabilirsiniz.   

 Maketiniz üzerinde çalışırken bir proje günlüğü tutunuz, hangi tarihlerde ne tür çalışmalar  

yaptığınızı bu günlüğe not ediniz. Bu günlüğü maketiniz ile beraber ders öğretmeninize teslim  

ediniz. 

 Maketiniz tahtadan veya kağıttan olabilir.  

 

 

ARA KONTROL (Planlama-Taslak ) 

Çalışmalarınızın ana hatlarını ara kontrol tarihine kadar belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin 

devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız.  

 

Çalışmalarınıza ait taslağı, öğretmeninizle paylaşınız. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da 

çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.    
   Proje teslim dosyanız aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

1. Kapak  

2. Önsöz  

 Ödevin seçilme nedeni 

 Ödevden beklentiler 

3. Ara kontrol  

 Taslak çalışmalar 

4. Proje günlüğü/takvimi  

5. Rapor  

 Ürün veya modele ait bilgiler 

6. Sonsöz  

 Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

 Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

7. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

DEĞERLENDİRME 

 Yapılan araştırmalar, araştırma kapsamının yeterliliği (ara konrol-taslak)  10p 

 Ürün geliştirme  30p 

 Proje düzen ve temizliği, yazım kurallarına uyma  10p 

 Matematiksel terimleri ve kavramları doğru kullanma  10p 

 Yaratıcılık ve özgünlük 5p 

 Önsöz –Sonsöz  10p 

 Danışman öğretmen ile işbirliği ve iletişim  5p 

 Kaynakça ve proje günlüğü  10p 

 Zamanlama (ara kontrol ve teslim) 10p 
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            2020 - 2021 ÖĞRETİM YILI 

MATEMATİK BÖLÜMÜ 

 PROJE DEĞERLENDİRME FORMU 
 

 

 

Proje Ödevi Değerlendirme Kriterleri       

 
 

ÖĞRETMENİN Adı Soyadı   

ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı   Sınıf :                       Numara: 

Ödevin verildiği tarih  

Ödevin teslim tarihi  

ÖDEVİN KONUSU 

  

 

 

ARA KONTROL:  

 

Düşünceler: 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR PUAN 
ÖĞRENCİNİN 

ALDIĞI PUAN 
DÜŞÜNCELER 

 

1 

Yapılan araştırmalar, araştırma 
kapsamının yeterliliği (ara kontrol-
taslak)   

10 
  

 

2 
Ürün geliştirme  30 

  

3 
Proje düzen ve temizliği, yazım 

kurallarına uyma 
10 

  

4 
Matematiksel terimleri ve kavramları 

doğru kullanma 
10 

  

5 Yaratıcılık ve özgünlük 5 
  

6 Önsöz –Sonsöz 10   

7 
Danışman öğretmen ile işbirliği ve 

iletişim 
5 

  

8 Kaynakça ve proje günlüğü 10   

9 Zamanlama (ara kontrol ve teslim) 10 
  

 
TOPLAM 100 

  


