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5. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ  

 

BİR AKVARYUM YAPALIM 

 

KONU: Bir akvaryum oluşturarak, balıklara yaşam alanı oluşturulması ve aynı zamanda kullandığınız 

geometrik cisimlerin alanlarının hesaplanması. 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

5.SINIF 
Günlük hayatta 

Matematik kullanımı 

Gözlem, Araştırma 

Yaratıcı Düşünme, İşlem 

Yapma Becerisi, Ölçüm 

Yapma 

2.Dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili öğrenciler;  

 

 

 

 

 

 

            ÖNERİLER 

• Çalışmanızı hazırlarken bir proje günlüğü tutunuz. 

• Akvaryum oluşturma, bakımı ve akvaryum balıkları hakkında bilgi toplayınız. 

• Ne tür balıklarınız olsun istersiniz? Her tür balığı yan yana koyabilir misiniz? 

• Akvaryumunuzun ne kadar su aldığını hesaplayınız? Dikdörtgenler prizmasının hacmi nasıl 

hesaplanır? Evinizde prizma şeklindeki eşyaların yüzey alanını hesaplayınız. Çalışmanızı 

işlemleri ile gösteriniz. (Örneğin bulaşık makinesi, takı kutusu, dolap vb……) 

• Akvaryumunuzu oluştururken yapacağınız tüm harcamaları belirtiniz. (Balıklar, motor, süsler 

vb) 

• Balıklarınızın nasıl bir beslenme şekli var? Günlük beslenme miktarına göre haftalık, aylık ve 

yıllık bir tablo oluşturunuz, ne kadar yem almanız gerektiğini bulunuz. 

• Akvaryumunuzun bir maketini yapınız.  

• Projeniz boyunca bütün aşamalarda fotoğraf çekmeyi unutmayınız. 

Yaşadığımız dünyayı bitkiler ve hayvanlarla 

beraber paylaşıyoruz. Onlar yaşamın devam 

edebilmesi için çok önemli canlılar. Bazıları 

ile aynı zaman evi paylaşıyoruz. Bunlardan 

biri de balıklar. Evinde balık besleyenlerin 

öncelikle bir akvaryum edinmeleri 

gerekmektedir. Büyük bir emek gerektiren 

bu süreçte neler yapılabilir. Bu işin bir 

Matematiği var mıdır? Bu projede bunu 

öğreneceğiz.  
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            Proje teslim dosyanız aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

• 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 kontrol-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 

   

       

 


