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5. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ  

 

MONOPOLY OYUNU HAZIRLAYALIM 

 

KONU: Sevilen bir kutu oyunun nasıl tasarlandığının öğrenilmesi.  

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

5.SINIF 

Yıl Boyunca 

Öğrendikleri Tüm 

konuları içeren 

Matematik Oyunu 

Tasarlama 

 Araştırma, Yaratıcı 

Düşünme, İşlem Yapma 

Becerisi, Yazılı Anlatımla 

Kendini İfade Edebilme, 

Ürün geliştirme 

2.Dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

   Sevgili öğrenciler;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

            ÖNERİLER  

• Çalışmanızı hazırlarken bir proje günlüğü tutunuz. 

• Yıl boyunca öğrendiğinizi tüm matematik konularını hazırlayınız. Çalışmanıza Word dosyası 

olarak ekleyiniz. 

• Monopoly oyununu araştırınız. Kurallarını, nasıl oynandığını, kullanacağınız malzemeleri 

hazırladığınız dosyaya ekleyiniz. 

• Oyununuzun tasarımının özgün olmasına özen gösteriniz. Örneğin şehirler, kurallar, ödül ve 

cezaları kendiniz tasarlayınız. 

• Yıl boyunca öğrendiğinizi matematik konularının tümünü kullanmaya özen göstererek 

matematik sorularınızı ve cevaplarınızı hazırlayarak dosyanıza ekleyiniz.  

• Oyununuzu modelleyiniz. Renkli malzemeler kullanınız.  

• Projeniz boyunca bütün aşamalarda fotoğraf çekmeyi unutmayınız. 

 

            Proje teslim dosyanız aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

• Kapak  

• Önsöz  

• Ödevin seçilme nedeni 

Hepimiz oyun oynamayı çok severiz öyle değil mi? 

Özellikle sevdiğimiz arkadaşlarımızla grup olarak 

oynadığımızda çok eğlenceli zaman geçiririz. Bu sefer 

oyunu da siz hazırlayacaksınız. Hem yıl boyunca 

öğrendiğiniz bilgileri kullanarak güzel bir tekrar yapmış 

olacaksınız hem de çok sevilen bir kutu oyunun nasıl 

tasarlandığı öğreneceksiniz. Belki de bu konuda ustalaşıp 

ilerde kendi tasarımınız olan yepyeni bir oyun 

tasarlarsınız.   
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• Ödevden beklentiler 

• Ara kontrol  

• Taslak çalışmalar 

• Proje günlüğü/takvimi  

• Rapor  

• Ürün veya modele ait bilgiler 

• Sonsöz  

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

• 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 işbirliği ve iletişim 5p 

• Kaynakça ve proje günlüğü 10p 

• Zamanlama (ara kontrol ve teslim) 10p 

 

   

       

 


