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6. SINIF MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİ PROJESİ  

 

SİHİRLİ KÜP 

 

KONU: Kendi orijinal küpünüzün tasarlanması ve bu küp ile istediğiniz konuların şeklin hareketli 

yüzlerinden faydalanarak hazırlanması.  

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6.SINIF 

Küp modeli üstünde bir 

konunun akıl haritasını 

tasarlama 

Araştırma, gözlem yapma,  

akıl yürütme, 

sınıflandırma, 

ilişkilendirme, yazılı 

anlatım,ürün geliştirme 

2.dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler, 

Sizden bu ödevde aşağıda internet adresi belirtilmiş sayfayı inceleyerek kendi orjinal küpünüzü 

tasarlamanız ve bu küp ile istediğiniz konuları şeklin hareketli yüzlerinden faydalanarak aktarmanız 

istenmektedir.  

http://www.math.nmsu.edu/~breakingaway/Lessons/MFC/MFC.html 

 

  

 

 

 

 

 

ÖNERİLER  

• Siteyi ziyaret ederek öncelikle sihirli küpün yapım aşamalarını inceleyiniz.  

• Basit malzemelerle taslak küpünüzü yapınız.  

• Kâğıt üzerinde küpün yüzlerinde hangi konuyu anlatacağınızı, hangi örnekleri vereceğinizi 

tasarlayınız.  

• Taslak çalışmalarınızı tamamladıktan sonra sihirli küpünüzü yapmaya başlayabilirsiniz.  

• Görsellerinizi bilgisayar ortamında hazırlayabilir veya kendi çizimlerinizi kullanabilirsiniz. 

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

bu günlüğe not ediniz. Bu günlüğü projeniz ile beraber ders öğretmeninize teslim ediniz. 

 

http://www.math.nmsu.edu/~breakingaway/Lessons/MFC/MFC.html
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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 

  

 

 


