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2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU: ENERJİDEN TASARRUF EDİYOR DOĞAYI KORUYORUM 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

5.Sınıf 

Deney ve sunum 

yapma 

Araştırma, karşılaştırma, 

yorumlama, gözlemleme, 

deney yapma. 

Bir dönem 

 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

 

Sevgili öğrenciler, bu projede sizden; 

• Basit bir elektrik devresinde lamba parlaklığını etkileyen değişkenlerile ilgili araştırmalar yapmanız,  

• Deney yapmanız,  

• Pil sayısı sabitken, ampul sayısı arttığı zaman pilin tükenme hızını gözlemlemeniz,  

• Deney raporu hazırlamanız ve 

• Sunum yapmanız beklenmektedir. 

 

YAPILACAKLAR: 

 

• Basit bir elektrik devresinde bulunan elemanlar ve görevleri nelerdir? Detaylı olarak araştırınız. 

• Basit bir elektrik devresinde ampul sayısı arttıkça ampulun parlaklığı nasıl değişir?Araştırınız. 

• Yeniden şarj edilemeyen pillerin doğaya verdiği zararı araştırınız. 

 

Deney raporunuzda aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır: 

• Deney olarak kullanacağınız malzemeleri belirleyiniz. 

• Deney için iki ayrı basit elektrik devresi tasarlayınız. Bu devrelerden birinde tek ampul diğer 

devrede ise 3 ampul seri olarak bağlandığından emin olunuz. 

• Tasarladığınız deney düzeneklerinde kullanılan pillerin daha önce hiç kullanılmamış ve aynı yapıda 

piller olduğundan emin olunuz. 

• Deney düzeneklerindeki ampulleri her gün 30dk açık bırakınız. Piller tükenene kadar bunu hergün 

tekrarlayınız. Tükenen pillerin gün ve dakikasını kaydederek raporlayınız. (Piller belirttiğimiz 

süreden daha az zamanda da tükenebilir.) 

• Hazırladığınız deney düzeneklerini fotoğraf, video vb. ile görüntüleyiniz. 

• Ampul sayısının ampul parlaklığına etkisini gözlemleyiniz. 

• Ampul sayısı ve pilin tükenim hızı ilişkisini gözlemleyiniz. 

• Evimizde ve çevremizde enerjiden tasarruf etmek için deney gözlemlerinizden yola çıkarak 3 

öneride bulununuz.  

• Deney raporunuzu yazınız. 

• Deney raporunda aşağıdaki kısımlar bulunmalıdır: 



 

2022–2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJESİ 

   2 

Amaç, hipotez, malzemeler, deneyin yapılışı, data/gözlem/veri tablosu/grafik, değişkenler tablosu 

(bağımlı, bağımsız, sabit tutulan değişkenler), sonuç, deneyin yapım aşamasında çekilmiş 

fotoğrafları 

 

 

ARA KONTROL  

 

Ara kontrolde sizden ne bekliyoruz?: 

 

• Bir adet A4 kağıdını geçmeyecek şekilde araştırma raporunuzu ve deney planınızı 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 

 

 

 

 


