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2022- 2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 

 

MATEMATİK DERSİ 6. SINIF  

 

KONU: MATRUŞKA BEBEKLERİN BELLİ BİR ORANTIDA MODELLENMESİ 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6.SINIF 

Modellenen bir bebeğin 

belli oranlarda 

küçültülerek matruşka 

bebekler oluşturulması  

Gözlem, İnceleme, 

Araştırma Yaratıcı 

Düşünme… vb. Becerisi 

2. Dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

  Sevgili öğrenciler;  

 

Bu projede, öncelikle sizlerden “matruşka 

bebekleri” ile ilgili araştırma yapmanız 

istenmektedir. Daha sonra kendi matruşka 

bebeklerinizi oluşturmaya başlamalısınız. 

Oluşturduğunuz matruşka bebekler ile ilgili 

kendi hikayenizi yazınız. 

 

Bu proje, oran orantı konusunun günlük 

hayattaki bir örneğidir. Oran orantı konusunu 

kullanarak belli bir oranda büyültüp veya küçültüp yeni modeller oluşturmanız beklenmektedir. Düzenli 

ve planlı çalışarak ortaya başarılı bir ürün çıkaracağınıza inanın ve süreyi doğru kullanmaya özen gösterin 

 

Matruşka bebeklerinizi hazırlarken oran orantı konusunu içselleştirerek keyifli zaman geçireceğinize 

inanıyoruz. Kullanacağınız malzemeleri seçerken göstereceğiniz özen modelinizi hazırlarken işinizi 

kolaylaştıracaktır. Farklı büyüklükteki bebekleriniz arasındaki oranların eşit olması özellikle dikkat 

etmeniz gereken bir konudur 

ÖNERİLER  

• Matruşka bebekler konusu ile ilgili araştırmanızı yaptıktan sonra modelleyeceğiniz bebeği çiziniz. 

Daha sonra bu bebeğinizin 2 boy büyük, 2 boy küçük modellerini belirlediğiniz oranı kullanarak 

oluşturunuz. Modellemeniz bittikten sonra bebeklerinizle ilgili bir hikâye yazmanız gerekmektedir. 
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• Seçtiğinizi malzemeleri kullanarak ve gerekli hesaplamaları yaptıktan sonra matruşkalarını 

oluşturunuz. 

• Matruşka modellerini yaptıktan sonra matruşka bebeklerinizle ilgili bir hikâye yazınız. 

• Matruşka bebeklerinizin görselleri hikayeniz ile zenginleştirerek bir sunum haline getiriniz.  

• Oran- Orantı konusu ile ilgili öğrendiğiniz bilgileri Word dosyasında hazırlayınız. 

 

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 

• 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 

 

 

 


