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2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6.SINIF 

 

MATEMATİK DERSİ PROJESİ 

 

KONU: ORİGAMİ KULLANARAK PRİZMALAR YAPALIM 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6.SINIF 

Origami ile geometrik 

cisimler oluşturma ve 

oluştururken kullanılan 

geometrik şekiller   

Gözlem, İnceleme, 

Araştırma Yaratıcı 

Düşünme… vb. Becerisi 

2. Dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

  Sevgili öğrenciler;  

 

Origami çok eğlenceli ve ilgi çekici bir sanattır. 

Origami sanatı ile bir çok figür elde edebiliriz.  

Japon kültüründe çok önemli bir yere sahip olan 

origami ile ilgili çok da güzel bir hikaye vardır. 

“Sadako Sasaki” nin başlattığı dilek tutarak 

origami yapma. 

 

Origami ile ilgili bilgiler araştırarak projenize 

başlayınız. Daha sonra prizmaları oluşturunuz 

ve mutlaka videoya kaydediniz.  

 

Bu projede, origami kullanarak prizmalar oluşturmanız istenmektedir. Belki de bu proje sile origami 

yeteneğini keşfeder ve bu becerini geliştirmek isteyebilirsin.  

ÖNERİLER  

 Origami ile ilgili gerekli araştırmaları yapınız. Araştırmalarınızı Word dosyasında sununuz.  

Unutmayın ki araştırma yapmaya bu yaşlardan başlarsanız ileri yıllarda çok daha bilgili ve 

donanımlı olursunuz.  

 

 Renkli origami kağıtlarını kullanarak prizmalarınızı yapınız. Bu aşamada internetten veya origami 

kitaplarından yardım alabilirsiniz.  

 Prizmalarınızı yapım aşamasında kamera çekimi yapınız ve çekim sırasında arkadaşlarınızın da 

uygulaması için açıklama yapmayı unutmayınız. 

 Prizmalar ile ilgili öğrendiğiniz bilgileri word dosyasında hazırlayınız.  

 

Proje teslim dosyanız aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 
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 Kapak  

 Önsöz  

 Ödevin seçilme nedeni 

 Ödevden beklentiler 

 Ara kontrol  

 Taslak çalışmalar 

 Proje günlüğü/takvimi  

 Rapor  

 Ürün veya modele ait bilgiler 

 Sonsöz  

 Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

 Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

ARA KONTROL (Planlama-Taslak) 

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

devamında yapmayı düşündüklerinizi danışman öğretmeninizle paylaşınız.  

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

çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

 

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 

  


