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2020 - 2021 EĞİTİM VE  ÖĞRETİM YILI 5.SINIF 

 

MATEMATİK DERSİ  PROJESİ 

 

 

KONU: KANAVİÇEDEKİ MATEMATİK  

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

5.SINIF 

Bir elişi olan kanaviçenin 

Matematiksel olarak 

şekillenmesi 

İnce motor gelişimi, gözlem 

yapma, akıl yürütme, 

karşılaştırma, ölçüm yapma, 

ilişkilendirme, yazılı 

anlatımla kendini ifade 

edebilme, ürün geliştirme 

2.dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

  

Sevgili Öğrenciler, 

 

Bu projede sizden istenen bir kanaviçe motifi yapmanız. Hepimiz gerek evlerimizde 

gerekse de gittiğimiz yerlerde evlerimizi süsleyen farklı el işi modelleriyle 

karşılaşmaktayız. Bu gördüğümüz emek isteyen harika modellerin de bir Matematiği 

olduğunu bu çalışma ile göreceksiniz.  

Bu çalışmanın amacı tabi ki günlük hayatta karşılaştığımız Matematiği fark 

etmeniz olacaktır ama bundan da önemlisi sizlere katacağı duyguları bizlerle 

paylaşmanızdır.  

ÖNERİLER  

1. Öncelikle bir kanaviçe yapmak için gerekli malzemeleri araştırmalısınız. 

2. Seçtiğiniz ya da kendi tasarladığınız bir modelin önce kareli bir kâğıt üzerine taslağını çiziniz ve taslağı 

saklayarak ödevinizle beraber teslim ediniz. Taslağınızdaki renkler ile modelinizdeki renklerin aynı olmasına 

özen gösteriniz. 

3. Çizdiğiniz taslaktaki modelinizde kullandığınız renkleri kesir, ondalık sayı ve yüzde olarak yazınız. 

4. Çizdiğiniz taslaktaki modelinizin çevresini ve alanını birim cinsinden yazınız. 

5. Kanaviçe modelinize başlarken büyüklerinizden yardım isteyerek alıştırma çalışmaları yapınız Ürününüzün 

tamamı sizin tarafınızdan yapılmalıdır 

6. Konuyla ilgili yapılmış örnek kanaviçe modellerini inceleyerek nasıl yararlandığınızı açıklayınız. 

7. Ödevinizi hazırlarken fotoğraf çekmeyi unutmayınız. 

8. Kanaviçe işlemek size neler kazandırdı? Modelinizi işlerken hissettiğiniz duyguları metin olarak yazınız. 
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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.)  

 

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 konrol-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 iş birliği ve 

iletişim 
5 

  

8 Kaynakça ve proje günlüğü 10   

9 Zamanlama (ara kontrol ve teslim) 10 
  

 
TOPLAM 100 

  


