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2022- 2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 

 

MATEMATİK DERSİ 6. SINIF  

 

 

 

KONU: IŞIKLI KÜMELER 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6.SINIF 
Kümeleri tanıma ve 

keşfetme 

Gözlem, İnceleme, 

Araştırma Yaratıcı 

Düşünme… vb. Becerisi 

2. Dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

  Sevgili öğrenciler;  

 
Bu proje görevi çalışmasında kümeler ile tanışma fırsatı bulacaksınız. Kümeler konusunu araştırınız. 

Kümeler konusunda kullanılan sembolleri araştırınız. Küme konusunda birleşim ve kesişim özelliklerini 

anlatan üç kümeden oluşan bir pano geliştiriniz. Bu panoyu mukavva ve kartondan oluşturabilirsiniz. Bu 

panoda renkli led ampuller, bağlantı kabloları, elektrik düğmeleri kullanabilirsiniz. Elektrik düğmelerine 

sıra ile basıldığında kümeleri, kümelerin kesişimleri, birleşimleri oluşturan küme elemanlarının yanında 

bulunan led ampullerin ayrı ayrı yandığı bir düzenek oluşturunuz. 

 

ÖNERİLER  

• Kümeler konusunu içeren teknoloji destekli, dijital web araçlarından da (i -Movie, Powtoon, QR 

Code Reader, Canva, …) faydalanarak bir konu anlatım videosu hazırlayınız.  

• Elektrik düzeneği için elektrikçiden yardım alarak çalışmanızı hazırlayabilirsiniz 

• Çalışmanızı ara kontrole kadar kâğıt üzerinde tasarlayınız veya ara kontrolde ekran üzerinden veya 

flash disk - USB, eşliğinde gösteriniz.  

 

Proje teslim dosyanız aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 
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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 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

6. 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 10p 

• Zamanlama (ara kontrol ve teslim) 10p 

 

 

 

 

 

 

 


