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 5. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ  

 

DOĞA MATEMATİK BİLİYOR MU? 

 

KONU: Hayvanlar, bitkiler, sanat ve hatta doğa olaylarında karşımıza çıkan uyum ve görsellikten herhangi 

bir modeli seçerek halı dokuma tezgahında ürün oluşturulması.  
 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

5.SINIF 

Bir elişi olan halı 

dokumanın 

Matematiksel olarak 

şekillenmesi 

Araştırma, karşılaştırma, 

İnce motor gelişimi, 

ilişkilendirme, yazılı 

anlatımla kendini ifade 

edebilme, ürün geliştirme  

2.dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

  

     Sevgili Öğrenciler,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNERİLER  

1. Fibonacci’nin yaşam öyküsünü araştırın. Fibonacci nasıl bir dönemde, nerede yaşamıştır? O çağda 

bilim ne durumdaydı? Başka matematikçiler var mıydı? Onlar nasıl çalışmalar yapıyordu? 

2. Doğadaki matematiği görmeye çalışın. Fotoğraflar çekin veya dergilerden kestiğiniz resimleri 

projenizde kullanın.  

3. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz, daha başkalarını da siz bulun. 

• Kelebekler- Simetri 

• Çam kozalağı – Fibonacci dizisi 

• Örümcek ağları – Düzgün çokgenler 

• Kar tanesi – fraktal vb 

4. Bir halı nasıl dokunur? Halıların üzerindeki desenlerin bir anlamı var mı? Konularını araştırınız. 

Bilgilerinizi dosyanıza ekleyiniz.  

5. Bu aşamada halı dokuma tahtası ile geometrik şekilleri, simetriyi veya örüntüleri kullanarak minik 

bir halı dokuma çalışması yapmanız gerekmektedir. Seçeceğiniz desen kendi isteğinize bağlı 

olacaktır. 

Bu projede sizden istenen çok iyi bir gözlem yaparak, 

araştırarak doğadaki matematiği keşfetmeniz. Sizce de 

hayvanlar, bitkiler, sanat ve hatta doğa olaylarında bile çok 

güzel bir uyum ve görsellik yok mu? O zaman simetri ve 

örüntü konusunu derinlemesine inceleyiniz ve bilgilerinizi 

bizimle paylaşınız. Daha sonra istediğiniz herhangi bir 

modeli seçerek halı dokuma tezgahında ürününüzü 

oluşturunuz. 

  

Bu çalışmanın amacı Matematiğin her yerde karşımıza 

çıktığını fark etmeniz olacaktır ama bundan da önemlisi 

sizlere katacağı tüm gelişmeleri bizlerle paylaşmanızdır.  
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6. Çalışmanızın her aşamasını fotoğraf çekmeyi unutmayınız  

 

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 

 

         

 


