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 5.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ  

 

ORİGAMİ İLE HAYVANAT BAHÇESİ TASARLIYORUM 

 

 

KONU: Origami sanatının araştırılması, matematik ile nasıl bir ilişkisi olduğunun açıklanması ve 

geometrik şekiller ve simetri kullanarak en az 10 adet hayvan figürünün oluşturulması.  

 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

5.SINIF 

Geometrik şekillerden 

yararlanarak origami 

yaparak hayvanat 

bahçesi tasarlıyoruz.  

Araştırma, akıl yürütme, 

karşılaştırma, 

ilişkilendirme, işlem 

becerisi, yazılı anlatımla 

kendini ifade edebilme, 

ürün geliştirme  

2.dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

     Sevgili Öğrenciler,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNERİLER  

1. Origami ile Matematik arası ilişkide kare, üçgen, dikdörtgen, köşegen, simetri, kesir gibi terimleri 

origamide nasıl kullanıldığını araştırınız. Araştırmanızı Word dosyasına ekleyiniz. 

2. Çalışmanızda yararlanabileceğiniz bir kaynak olarak Rober Lang’in origami çalışmaları 

inceleyebilirsiniz. Kendisinin TED konuşmasını izlemek sizin için ilham verici olabilir. 

https://www.ted.com/talks/robert_lang_the_math_and_magic_of_origami?language=tr. İzlediğiniz 

konuşmanın sizde bıraktığı etkiyi kısa bir paragraf olarak açıklayınız  

3. Çalışmanızda hayvanların boyutları ile oluşturduğunuz origami figürleri arasında bir ilişki olmalıdır. 

4. Hayvanat bahçesi maketinin ölçüleri ve alan hesabı, hayvan figürlerinde kullanılan geometrik 

şekillerin alanları ile ilgili hesaplamalar bir tabloda ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. Bu 

hesaplamalarınızı da dosyanıza ekleyiniz. 

5. Çalışmanızı hazırlarken bir proje günlüğü tutunuz. 

6. Renkler, kullanılan materyaller ve tüm tasarım adımlarınızı özgürce yapabilirsiniz. 

7. Çalışmanızın her aşamasında fotoğraf çekmeyi unutmayınız. 

 

 

Bu projede öncelikle sizden origami sanatını 

araştırmanız ve matematik ile nasıl bir ilişkisi olduğunu 

belirlemeniz beklenmektedir. Bu doğrultuda geometrik 

şekiller ve simetri kullanarak en az 10 adet hayvan 

figürü oluşturmanız ve her bir figürde hangi boyutlarda 

geometrik şekiller kullandığınızı belirterek bir hayvanat 

bahçesi maketi oluşturmanız beklenmektedir.  
 

https://www.ted.com/talks/robert_lang_the_math_and_magic_of_origami?language=tr
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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 
 

  

 

 


