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2021 – 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU: SİSTEMLERİN SAĞLIĞI MERCEK ALTINDA 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6.Sınıf 

 

Ürün (dergi) hazırlama 

 

Araştırma, 

yorumlama,  

ürün oluşturma,  

sistemlerin sağlığı için 

yapılması gerekenleri 

kavrama 

 

Bir dönem 

 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle Sağlık Bakanlığı yerel halka yönelik bir bilinçlendirme çalışması 

planlıyor. Siz de size verilen görevler kapsamında uzmanlarla röportaj yapacak ve bu çalışmaya katkıda 

bulunacak bir dergi tasarlayacaksınız. 

 

Sevgili Öğrenciler, bu projede sizden; 

Uzman kişilerle röportaj yapmanız, ürün (dergi) tasarlamanız, derginizi oluşturmanız ve sunum yapmanız 

beklenmektedir. 

 

YAPILACAKLAR: 

 

● Ortopedi ve Travmatoloji: Derginizde Destek ve Hareket Sisteminin Sağlığı ile ilgili bir bölüm 

oluşturacak bunun için uzman kişilerle röportaj yapacak ve aşağıdaki soruları yanıt arayacaksınız.  

● Destek ve hareket sisteminin sağlığının korunması için alınması gereken tedbirler nelerdir? 

● Kemik erimesi nasıl oluşur ve kemik erimesini önlemek için hangi besinleri yeterince tüketmek 

gereklidir? 

● Hangi besinlerin eksikliğinde kemik erimesi artmaktadır? 

● Kemik kırılması nasıl oluşur? 

● Romatizma nedir? 

● Bu sorular dışında 3 soru da siz oluşturarak sorulara yanıt arayınız. 

 

● Dahiliye (Gastroentrolog): Derginizde Sindirim Sistemi Hastalıkları, tedavileri ve alınacak önlemler 

ile ilgili halkı bilinçlendirmek amacıyla bir bölüm oluşturacak, bunun için uzman kişilerle röportaj 

yapacak ve aşağıdaki soruları yanıt arayacaksınız. 

● Sindirim sistemi sağlığımızı korumak için almamız gereken tedbirler nelerdir? 

● En sık görülen sindirim sistemi hastalıkları nelerdir? Açıklayınız. 

● Yapılan bir araştırmaya göre her 10 kişiden 7’sinde sindirim sistemi hastalığına rastlanmıştır. Sizce 

bunun sebepleri neler olabilir? 

● İshal, ülser, sarılık gibi sindirim sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavi yöntemlerini açıklayınız. 

●  Bu sorular dışında 3 soru da siz oluşturarak sorulara yanıt arayınız. 

 

 

●  Kalp ve Damar Hastalıkları: Derginizde Dolaşım Sisteminin Sağlığı ile ilgili bir bölüm oluşturacak 

bunun için uzman kişilerle röportaj yapacak ve aşağıdaki soruları yanıt arayacaksınız.  
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● Dolaşım sisteminin sağlığının korunması için alınması gereken tedbirler nelerdir? 

● Kanser, kalp krizi ve anemi nasıl oluşur ve önlemek için nelere dikkat etmek gereklidir? 

● Doğumsal kalp hastalıkları nelerdir, tanı ve tedavisi nasıl konuluyor? 

● Kalp sağlığını korumak için nelere dikkat etmek gerekir? 

● Kendimizde ne tür şikayetler varsa kalp hastalığından şüphelenmeliyiz? 

● Kan bağışının toplum açısından önemi nedir? Kan bağışçısı olma koşulları nelerdir? 

● Bu sorular dışında 3 soru da siz oluşturarak sorulara yanıt arayınız. 

● Çevrenizdekileri kan bağışına ikna etmek amacıyla kan bağışı mektubu yazınız. 

 

 

ARA KONTROL  

 

Ara kontrolde sizden ne bekliyoruz?: 

 

● Bir adet A4 kağıdını geçmeyecek şekilde ürün taslağınızı hazırlayınız.  

● Sorun ile ilgili görüşme yapacağınız yetkili kişiyi tespit ederek randevu alınız. 

● Sorun ile ilgili yetkili kişi ile yapacağınız görüşmenin röportaj sorularını hazırlayınız. (Yukarıda 

belirtilen sorulara ek olanları da belirleyiniz.) 

● Proje değerlendirme ölçeğini okuyunuz. Hangi kriterlerde zorlanacağınızı düşünüyorsanız yazınız. 

Öğretmeniniz size destek verecektir. 

 

ÖNERİLER  

 

● Ödevinizi hazırlarken değerlendirme kriterlerine dikkat ediniz. 

● Ara kontrol ve ödev teslim tarihlerini unutmayınız. 

 

DEĞERLENDİRME  

 

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

 Kriter Beklenenin Altında Geliştirilebilir Beklentileri 

Karşılıyor 

Puan 

ÜRÜN 

(50p) 

İçerik  

 

Ürün içeriği doğru 

ve yeterli değil. 

Üründe bilimsel 

hatalar var. 

 

( 5 p ) 

Ürün içeriğinin 

doğruluğunda ve 

yeterliliğinde eksikler 

var.  

( 15 p ) 

Ürün içeriği doğru ve 

yeterli. 

 

 

( 25 p ) 

 

 

Düzen 

 

Özenli bir çalışma 

yapılmış. 

( 5 p ) 

Kısmen özenli bir 

çalışma yapılmış. 

( 10 p ) 

 

Yeterince özenli bir 

çalışma yapılmış. 

( 20 p ) 

 

Orijinallik Ürün öğrencinin 

sınıf seviyesine 

uygun orijinallikte 

değildir. 

( 0 p ) 

Ürün öğrencinin sınıf 

seviyesine kısmen 

uygun orijinalliktedir. 

( 3 p ) 

Ürün öğrencinin sınıf 

seviyesine uygun 

orijinalliktedir. 

( 5 p ) 
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SUNUM 

 (50p) 

 

İçerik Sunumun bilgi 

içeriği, görsel 

zenginliği ve düzeni 

yetersiz.  

( 5 p ) 

Sunumun bilgi 

içeriği, görsel 

zenginliği ve düzeni 

kısmen yeterli.  

( 10 p ) 

Sunumun bilgi 

içeriği, görsel 

zenginliği ve düzeni 

yeterli.  

( 15 p ) 

 

Dil ve 

Anlatım 

Türkçe dil ve 

anlatım kurallarını 

doğru 

kullanmadı.(0p) 

Türkçe dil ve anlatım 

kurallarını kısmen 

doğru kullandı.(3p) 

Türkçe dil ve anlatım 

kurallarını tamamen 

doğru kullandı. (5p) 

 

Hâkimiyet  Öğrenci sunuma 

hâkim değil. 

( 5 p ) 

Öğrenci konuya 

kısmen hâkim.  

( 10 p ) 

Öğrenci konuya 

tamamen hâkim. 

( 15 p ) 

 

 

Süre 

kullanımı 

Verilen süreyi iyi 

kullanmadı. 

 

( 0 p ) 

Verilen süreyi kısmen 

iyi kullandı. 

( 3 p ) 

Verilen süreyi iyi 

kullandı. 

 

( 5 p ) 

 

Sonuç ve 

yorum 

Çalışmadan 

çıkarılan sonuç ve 

yorum yetersiz. 

( 0 p ) 

Çalışmadan çıkarılan 

sonuç ve yorum 

kısmen yeterli.  

( 5 p ) 

Çalışmadan çıkarılan 

sonuç ve yorum 

yeterli. 

( 10 p ) 

 

 

 

      Zamanlama  

● 1.ara kontrol getirmeme -5 puan 

● Teslim tarihinden sonra getirme  -10 puan 

● Sunum randevusuna zamanında gelmeme: -10 puan 

 

 

 

 


