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6. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ  

 

BEDEN KİTLE İNDEKSİ  

 

 

KONU: Beden kitle indeksinin cebirsel ifadesinin araştırılması, kitle indeksinin ondalık gösterimlerde 

işlemleri ile hesaplanıp elde edilen verilerin analizinin yapılması, yorumlanması ve raporlanması.  

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6.SINIF 

“Cebirsel İfadeler”, 

“Veri Analizi” ve 

“Ondalık Gösterimlerde 

İşlemler” konuları ile 

ilgili ilişkilendirme 

Araştırma, gözlem 

yapma, akıl yürütme, 

sınıflandırma, 

ilişkilendirme, yazılı 

anlatım 

2.Dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler, 

 

Bu projede Matematik dersinde öğrendiğiniz “Cebirsel 

İfadeler” ve “Ondalık Gösterimlerle İşlemler” konuları ile 

ilişkilendirilmiş bir çalışma yapacaksınız. 

Hareketsiz bir yaşam ve yüksek kalorili besinler 

obezitenin en temel faktörleridir. 

Günümüzde pek çok kişinin karşı karşıya kaldığı ciddi bir 

sağlık sorunu olan obezite, vücuttaki yağ kütlesinin yağsız 

kütleye oranının aşırı artması anlamına gelir. Bu hastalığı 

önlemenin yolu ise vücuda alınan enerji ile harcanan enerji arasındaki dengeyi kurmaktan geçer. Bu 

dengeyi kurmak, sağlıklı beslenmek ve hareketli bir yaşam sürmekle mümkün.  
 

Bu projede sizden; 

 

Bölüm 1: Vücudumuzun gereğinden fazla yağ kütlesine sahip olup 

olmadığı “beden kitle indeksi” adı verilen bir yöntemle kolaylıkla 

hesaplanabilir. Beden kitle indeksini hesaplamak için kullanılan 

matematiksel ifadeyi araştırmanız cebirsel olarak ifade etmenizdir. 

Ailenizden, komşularınızdan, öğretmenlerinizden, çevrenizdeki 

yetişkinlerden 10 kişinin boy ve kütlelerine ilişkin veri toplayınız. Bu 

verilerden yararlanarak her bir kişinin beden kitle indekslerini 

hesaplayarak tabloda belirtiniz. 
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Kişiler 

 
Boy(m) Kütle(kg) 

Beden Kitle 

İndeksi  

1    

2    

3 

               . 

.  

. 

   

 

Bölüm 2: 

Elde ettiğiniz beden kitle indeksi verilerini en düşükten en yükseğe doğru sıralayınız. 

Minimum değeri belirleyiniz. 

Maksimum değeri belirleyiniz. 

Ortanca değeri hesaplayınız. 

Açıklığı hesaplayınız. 

 

Bölüm 3:  

Verilerinizin açıklığı, ortanca değeri, maksimum minimum değerlerinden yararlanarak veriler hakkında 

ne söyleyebilirsiniz? Yorumlayınız. 

 

Bölüm 4:  

Normal beden kitle indeksi aralıklarını araştırıp (proje günlüğünüze ekleyiniz) veri grubunuzu bu 

değerlerle kıyaslayınız.  

 

Bölüm 5:  

Kendi beden kitle indeksinizi hesaplayın ve normal aralık tablosuyla karşılaştırın. Kendi sağlığınız ve 

yaşam tarzınız hakkında hangi bilgileri keşfettiniz? 

 

Bölüm 6: 

Kendinizi de ekleyerek verileri grafiğe aktarınız. Kişi-Beden Kitle İndeksi grafiğinizi çiziniz. Grafiği 

çizerken dikkat edilmesi gereken öğeleri proje günlüğünüze yazınız. Grafiğinizin modelini veya 

maketini oluştururken yaratıcılığınızı kullanınız. 

 

• Çalışmanızı ara kontrole kadar kâğıt üzerinde tasarlayınız veya ara kontrolde ekran üzerinden veya 

flash disk- USB, Google Drive Classroom eşliğinde gösteriniz.  

• Projeniz üzerinde çalışırken bir proje günlüğü tutunuz, hangi tarihlerde ne tür çalışmalar yaptığınızı 

bu günlüğe not ediniz. Hesaplamalarınızı proje günlüğünüzde belirtiniz.                                                        

Bu günlüğü    projeniz ile ders öğretmeninize teslim   ediniz.  

 

ARA KONTROL (Planlama-Taslak) 

Çalışmalarınızın ana hatlarını ara kontrol tarihine kadar belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin 

devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız.  

 

Çalışmalarınıza ait taslağı, öğretmeninizle paylaşınız. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da 

çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   
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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, model ve sunum  

6. Sonsöz  

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

7. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz)  

 

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 
 

 

 


