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MATEMATİK DERSİ 6. SINIF  

 

 

 

KONU: EVİMİZDEKİ MATEMATİK 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6.SINIF 

“ÖLÇÜLER” konusunu 

günlük hayatımızdaki 

kullanım alanlarını 

inceleme 

Araştırma, gözlem yapma, 

akıl yürütme, 

sınıflandırma, 

ilişkilendirme, yazılı 

anlatım 

2.Dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler, 

 
 

1. Uzunluk, alan ve hacim ölçüleri standart ölçme araçları yardımıyla ölçülen Matematiksel değerlerdir. 

Boyutlar ise kendi içerisinde belli bir düzende çeşitlilik gösterir. Uzunluk, tek boyutludur. Bazen sonsuza 

gider. Alan ölçüsü neden m2 ile ölçülür? Hacim nedir? Üç boyutlu nesnelere neden cisim denir? Ölçülerin 

belli bir standart içinde olmasına niçin ihtiyaç duyulmuştur? Araştırınız. 

 

2. Sırayla evinizdeki oturma odasını, mutfağı, banyoyu, yatak odanızı inceleyin ve evinizde bir oda seçin. 

Seçtiğiniz odanın ölçülerini ölçün. 

 

3. Seçtiğiniz odada bulunan halıları, masa örtülerini, perdeleri inceleyin. Kaç boyutlu olduklarını görün ve 

alanlarını hesaplayın. 

 

4. Seçtiğiniz odada bulunan giysi dolabı, buzdolabı gibi eşyaları inceleyin. Kaç boyutlu olduklarını görün 

ve hacimlerini hesaplayın. 

5. Bu hesaplamaları not alın. Maket yapmak için belli bir küçültme oranı seçin. Bu küçültme oranı ile 

maket yapın. Maket yapımı için karton, el işi kağıdı, oyun hamuru gibi çeşitli maddeleri kullanabilirsiniz.  
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ÖNERİLER: 

• Uzunluk, alan ve hacim ölçülerini destekleyen çeşitli görseller, resimler, videolar bularak 

çalışmanızı zenginleştirebilirsiniz.  

• Görsel sanatlar dersi öğretmenlerinizden yardım alarak çalışmanızı hazırlayabilirsiniz. 

• Ölçüleri birbirine çevirme konusunda kullanılabilecek bir eğitim materyali tasarlayabilirsiniz.   

ediniz. 

• Maketiniz tahtadan veya kartondan olabilir. 

 

ARA KONTROL (Planlama-Taslak ) 

Çalışmalarınızın ana hatlarını ara kontrol tarihine kadar belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin 

devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız.  

 

Çalışmalarınıza ait taslağı, öğretmeninizle paylaşınız. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da 

çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

     

   Proje teslim dosyanız aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

1. Kapak  

2. Önsöz  

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödevden beklentiler 

3. Ara kontrol  

• Taslak çalışmalar 

4. Rapor  

• Ürün veya modele ait bilgiler 

5. Sonsöz  

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız (fotoğraf ve video ile sunabilirsiniz.) 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

6. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

DEĞERLENDİRME 

• Yapılan araştırmalar, araştırma kapsamının yeterliliği (ara konrol-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 10p 

• Zamanlama (ara kontrol ve teslim) 10p 

  

 

 

 


