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2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU: DEPREM ÇANTAMI OLUŞTURUYORUM 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

5.Sınıf 

Araştırma, materyal 

hazırlama ve  sunum 

yapma 

Araştırma, karşılaştırma, 

yorumlama, gözlemleme, 

materyal hazırlama, sınıfta 

materyali sunma 

Bir dönem 

 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

 

Sevgili öğrenciler, bu projede sizden; 

• Yıkıcı doğa olayları ve korunma yolları ile ilgili araştırmalar yapmanız, 

• Ülkemizde son 50 yıl içerisinde gerçekleşen etkisi büyük doğa olaylarını araştırmanız, en az 5 tane 

örnek vermeniz, 

• Deprem çantasında olması gereken malzemeleri araştırmanız ve temin etmeniz,  

• Oluşturmuş olduğunuz deprem çantasını sınıfta tanıtmanız, 

• Araştırma raporu hazırlamanız ve 

• Raporunuzun sunumunu yapmanız beklenmektedir. 

 

 

Araştırma raporunda aşağıdaki unsurlar da yer almalıdır: 

 

• Yıkıcı doğa olayları ve korunma yolları nelerdir? 

• Depremin sonuçlarının insan ve çevre üzerindeki etkileri nelerdir? 

• Ülkemizde sıklıkla gerçekleşen ve gerçekleşme ihtimali olmayan doğa olayları nelerdir?  

• Deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında neler yapılmalıdır? 

• Deprem çantasında bulunması gereken maddeleri nelerdir?, Nedenleriyle açıklayınız. 

 

Ayrıca; proje sunumunda deprem çantanızı da yanınıza alarak sınıfta arkadaşlarınıza araştırma sonuçlarınızı 

aktarmalısınız.  

 

ARAŞTIRMA / ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

1. Kapak  

 

2. İçindekiler – SAYFA NUMARASI BELİRTİLEREK OLUŞTURULUR.  

 

3. Sonsöz  

• Ödevin seçilme nedeni 
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• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 

4. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

ARA KONTROL  

 

Ara kontrolde sizden ne bekliyoruz?: 

 

• Bir adet A4 kağıdını geçmeyecek şekilde araştırma raporunuzu hazırlayınız.  

• Aşağıda bulunan 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 
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      Zamanlama  

• 1.ara kontrol getirmeme -5 puan 

• Teslim tarihinden sonra getirme  -10 puan 

• Sunum randevusuna zamanında gelmeme: -10 puan 

 

 

 

 


