
 

  

 

 

 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

 

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: Küresel ısınma ve ülkemize etkilerini anlatan poster hazırlama. 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre 

Puanlama 

Yöntemi 

6. Sınıf 

Küresel ısınma ve ülkemize etkilerini 

anlatan maket hazırlama. 

 

 

Araştırma, gözlem 

yapma veri toplama, 

neden-sonuç ilişkisi 

kurma, karşılaştırma 

yapma, Türkçeyi doğru 

kullanma ve yazma, 

karar verme, yaratıcılık 

II. Dönem 

 

Dereceli 

Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler, 

 

Bu projede sizden; Küresel ısınma ve ülkemize etkilerini anlatan poster hazırlamanız istenmektedir.  

(Tercih ettiğiniz web 2.0 aracını kullanabilirsiniz. Tercihinizi öğretmeninize bildiriniz.) Ödevinizi 

classroomdan teslim etmelisiniz.  

 

Projenizi aşağıda belirtilenleri dikkate alarak hazırlayınız.  

1. Kapak: Projenizin adı, projeyi veren öğretmenin adı ve kendi adınız yer almalıdır. Sayfanın en 

altında ise, proje teslim tarihiniz (sadece ay ve yıl olarak) ve yer ismi yazmalıdır. 

2. İçindekiler bölümü, sayfa numarası belirtilerek oluşturulacaktır. 

3. İçerik 

      Küresel ısınmanın ne olduğunun açıklanması,  

• Küresel etkilerinin açıklanması, 

Küresel ısınmanın etkilerinin net bir şekilde belirtilme, 

      4.Sonsöz 

• Ödevin seçilme nedeni, 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız, 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı, 

• Gözlem ya da incelemelerinizde kişilerle kurduğunuz empati ve yaşadığınız duygular,  

 

5.Kaynakça bölümünde; yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.  

 

ARA KONTROL 

Projenizle ilgili çalışmalarınızın taslağını öğretmeninizle paylaşınız. Öğretmeninizin, eksiklerinizi 

giderme ya da çalışmalarınızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız. 

 

 

 

  

 



 

  

 

ÖNERİLER  

 

• TÜBİTAK bilim dergilerinden, yararlanabilirsiniz. 

• İnternet ortamından seçtiğiniz konuya ilişkin yoğun görsel kaynaklar temin edebilirsiniz. 

• Günlük, aylık ve yıllık meteoroloji verilerinden faydalanabilirsiniz. 

• Proje teslimi classroomdan yapılmalıdır.  

• Ppt için CANVA web2.0 aracı kullanılabilir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Projeniz öğretmeniniz tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. 

• İçerik (20 puan) 

❖ İçerik bölümünde yer alan bilgileri projede uygun bir şekilde kullanma   

• Materyal kullanımı (20 puan) 

❖ Toplanan bilgileri ilgili görsel materyal ile destekleme 

• Kaynakça (10 puan) 

❖ Konuya uygun farklı kaynaklar kullanma 

❖ Alıntı yapılan yerlerde kullanılan kaynakları belirtme 

• Düzen (10 puan) 

❖ Hazırlanan dosyanın temiz ve düzgün olması  

❖ Kapak, içindekiler, bölüm başlıkları ve kaynakça bölümlerini içermesi 

• Türkçeyi doğru kullanma ve yazma (10 puan) 

❖ Yazım kurallarına uyma  

❖ Noktalama işaretlerini doğru kullanma 

• Dil ve Anlatım (20 puan) 

❖ Anlaşılır bir dil kullanma 

❖ Konu bütünlüğü olması 

❖ Konular arası bağlantılarının kurulması 

❖ Kendi düşüncelerinizi açıklama  

❖ Veriler arasında karşılaştırmalar yapma 

❖ Neden–sonuç ilişkisi kurma 

• Zamanlama (10 puan) 

❖ Belirlenen ara kontrol ve proje teslim tarihlerine uyma 

 

 

 


