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 5.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ  

 

ÇOKGENLER İLE UÇURTMA TASARLIYORUM 

 

KONU: Çokgenleri kullanarak uçurtma yapımı.  

 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

5.SINIF 

Çokgenlerden 

yararlanarak uçurtma 

tasarlıyoruz.  

Araştırma, akıl yürütme, 

karşılaştırma, ürün 

geliştirme  

2.dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

      Sevgili Öğrenciler,  
 

 

 

 

 

 

 

ÖNERİLER  

 

1. Uçurtma yapımı ile Matematik arası ilişkide çokgenleri nasıl kullanıldığını araştırınız. Uçurtma 

şekilleri ve yapımı hakkında araştırma yapınız, yapılacak uçurtma şekline karar veriniz. 

Araştırmanızı Word dosyasına ekleyiniz. 

 

2. Yapılacak uçurtma planını çiziniz, plana göre gerekli malzemeleri belirleyip, süsleyiniz. 

 

3. Uçurtma yapım aşamalarının sunumunu hazırlayıp, hazırlarken karşılaştığınız zorlukları da yazıp 

dosyanıza ekleyiniz.  

 

4. Uçurtmanızın görselinde oluşan geometrik şekillerin sayısı ve isimlerini, uçurtma şeklinizin açılarını 

ve çevresini hesaplayıp bir tabloda ayrıntılı bir şekilde belirtiniz. Bu hesaplamalarınızı da dosyanıza 

ekleyiniz. 

 

5. Çalışmanızı hazırlarken bir proje günlüğü tutunuz. (Hangi gün ne kadar ilerlediğinizi belirlemek 

amaçlı) 

 

6. Uçurtmayı oluştururken renk seçimlerini, kullanılan materyalleri ve tüm tasarım adımlarınızı 

özgürce yapabilirsiniz. 

 

7. Çalışmanızın her aşamasında fotoğraf çekmeyi unutmayınız. 

 

Bu projede öncelikle sizden uçurtma yapımını 

araştırmanız ve görselinin matematik ile nasıl bir ilişkisi 

olduğunu belirlemeniz beklenmektedir. Bu doğrultuda 

geometrik şekilleri kullanarak bir uçurtma 

tasarlanmanızı istiyoruz. 
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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 kontrol-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 iş birliği ve iletişim 5p 

• Kaynakça ve proje günlüğü 10p 

• Zamanlama (ara kontrol ve teslim) 10p 

 

  

 

 


