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2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU: YENİDEN KULLANALIM, ÇEVREYİ KORUYALIM! 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7.Sınıf 

 

Yeniden kullanıma 

yönelik araştırmalar 

yaparak ürün tasarlama 

 

Proje sunumunu yapma 

Araştırma, karşılaştırma, 

yorumlama, analiz etme, 

gözlem yapma, çıkarım 

yapma, tasarlama, 

yeniden kullanımın çevre 

ve ekonomi açısından 

önemini kavrama 

 

Bir dönem 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler;  

 

Bu projede sizden yeniden kullanılabilecek eşyaları dönüştürmeye yönelik bir proje çalışması hazırlamanız 

beklenmektedir. Projenizde sizin tasarladığınız bir adet yeniden kullanım ürününüz ve yeniden kullanım ile 

ilgili araştırmalarınıza yönelik sunumunuz olmalıdır. Proje tesliminde ürününüzü teslim ederek sunumunuzu 

yapmalısınız. 

 

YAPILACAKLAR: 

 

1) Yeniden kullanım (tekrar kullanım) ne demektir? Araştırınız. 

2) Evinizde ve yakın çevrenizde bulunan pek çok malzeme farklı amaçlar için yeniden kullanılabilir. Yakın 

çevrenizde yeniden kullanıma uygun en az 10 tane ürün veya eşya belirleyiniz. Bu ürünleri atmadan 

önce nasıl yeniden kullanabileceğiniz konusunda fikir yürütünüz. Bulduğunuz fikirleri ve önerileri not 

alınız. (Her bir ürün için fikir yürütmeli ve not almalısınız.) 

3) Aşağıdaki sorularla ilgili araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarınızı kaydediniz. 

• Geri dönüşüm ve yeniden kullanım arasındaki farklar nelerdir? 

• Metal bir konserve kutuyu düşünerek geri dönüşüm ve yeniden kullanım arasındaki farkı 

açıklayan birer örnek yazınız. 

• Yeniden kullanım çevre, ekonomi ve toplumsal açıdan neden önemlidir? Görüşünüzü örneklerle 

destekleyiniz. 

• Yeniden kullanmanın yollarını araştırınız.  

4) Tüm bu araştırmalarınızdan yola çıkarak bilgilendirici bir poster veya sunum hazırlayınız. 

Hazırladığınız poster veya sunumda aşağıdaki bölümler bulunmalıdır. 

• Geri dönüşüm ve yeniden kullanım arasındaki farklar ile ilgili bilgilendirici bir bölüm 

• Yakın çevrenizden yeniden kullanım hakkında en az 10 tane örnek ve nasıl yeniden 

kullanabileceğiniz hakkındaki fikirleriniz 
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• Yeniden kullanımın çevre, ekonomi ve toplumsal açıdan önemi (örneklerle açıklamalısınız.) 

• Poster veya sunumunuzu ilgi çekici hale getirecek görseller 

• Yeniden kullanımın önemi hakkında size ait bir slogan 

• Ürününüzü nasıl yeniden kullanıma uygun hale getirdiğiniz ile ilgili bilgilendirici bir bölüm 

• Kaynakça 

 

5) Tasarımı size ait olan yeniden kullanıma uygun olan bir ürün tasarlayınız. Ürününüzün taslağını ara 

kontrolde öğretmeninizle paylaşınız.  

6) Ürünün tam ve bitmiş halini proje tesliminde öğretmeninize teslim etmelisiniz. 

7) Çalışmanızı sunmak için bir sunum hazırlayınız ve kararlaştırılan tarihte sunumunuzu yapınız. 

ARA KONTROL  

Ara kontrolde sizden ne bekliyoruz?: 

• Bir adet A4 kâğıdını geçmeyecek şekilde taslağınızı hazırlayınız. Bu taslakta sizden yaptığınız 

araştırmalarla ilgili aldığınız notlar ve hazırlayacağınız ürünün taslağınızı istiyoruz. (Taslağı çizimle 

gösterebilirsiniz.) 

• Proje değerlendirme ölçeğini okuyunuz. Hangi kriterlerde zorlanacağınızı düşünüyorsanız yazınız. 

Öğretmeniniz size destek verecektir. 

 

ÖNERİLER  

• Ödevinizi hazırlarken değerlendirme kriterlerine dikkat ediniz. 

• Ara kontrol ve ödev teslim tarihlerini unutmayınız 
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DEĞERLENDİRME  

 

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

 
             Zamanlama  

● 1.ara kontrol getirmeme -5 puan 

● Teslim tarihinden sonra getirme  -10 puan 

● Sunum randevusuna zamanında gelmeme: -10 puan 

 
 

 


