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2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU: SÜRTÜNME KUVVETİNİN, PÜRÜZLÜ VE KAYGAN YÜZEYLERDE HAREKETE 

ETKİSİNİ GÖZLEMLİYORUM 

 

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; 

• Sürtünme kuvveti (Kavramın açıklanması, günlük hayatta olumlu-olumsuz etkileri, çevremizdeki 

sürtünme kuvveti örnekler) ile ilgili araştırmalar yapmanız,  

• Deney yapmanız,   

• Deney raporu hazırlamanız ve 

• Sunum yapmanız beklenmektedir. 

 

YAPILACAKLAR: 

 

• Kuvvet nedir? Detaylı olarak araştırınız. 

• Sürtünme kuvvetinin, pürüzlü ve kaygan yüzeylerde harekete etkisini araştırınız. 

• Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik çalışmaları araştırınız. 

• Deney olarak kullanacağınız malzemeleri belirleyerek raporlayınız. 

• Deney için bir oyuncak araba edininiz. 

• Oyuncak arabayı farklı zeminlerde kullanarak aynı mesafeyi ne kadar sürede yol aldığını kaydederek 

raporlayınız. 

• Oyuncak arabanın tekerleklerini file ile kaplayarak deneyinizi tekrarlayınız, gözlemlerinizi not ediniz. 

• Oyuncak aracın farklı zeminlerde maruz kaldığı sürtünme kuvvetini karşılaştırınız. 

• Aracın tekerleklerine file bağlandığı zaman sürtünme kuvvetine etkisi nasıl değişmiştir? Deney 

sonuçlarınızdan yola çıkarak raporlayınız. 

• Deney raporunuzu yazınız. 

• Deney raporunda aşağıdaki kısımlar bulunmalıdır: 

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

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

 

 

 

 


