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5.sınıf matematik dergisi proje ödevi örnekleri
MATEMATİK DERGİSİ PROJE ÖDEVİ HAKKINDA Matematik dersinden matematik dergisi proje ödevi , yada matematik gazetesi proje ödevi yada matematik panosu gibi ödevlerin hazırlanması için içinde neler olmalı neler olması gerekir bilinmelidir. Matematik Dergisinde Olması Gerekenler Öncelikle matematik dergisi hazırlarken gerçek bir dergi
hazırlama hiisi ile işe başlamlısınız. İçindekilerden önce dışındakiler onun dergi olduğunu ön plana çıkarmalıdır.. Bunun için matematik derginizde Dış Tasarım Olarak; 1- Dikkat Çeken Bir İsim 2- Tarih Sayı 3-İçindekiler ile ilgili dikkat çeken küçük fotoğraflar. 4-Yayın evi (genellikle öğerncikendi ismini yada soy ismini verir.) 5- Derginin Arka tarafında
Barkot ve Fiyat 6-Dergini bir hediyesi olamalı. Ona ait kısa bilgi ön kapakta olabilir. yukarıdakiler gibi ve üstüne sizin farklı düşünceniz ile ekleyebileceğiniz bir dergi dış tasarımı oluşturmalısınız. İçerik Olarak; 1- Giriş bölümü için kendinin oluşturacağı bir önsöz. 2- İçindekiler bölümü 3- Yakın zamanda gerçekleşen matematik içerikli bir haber,
problem vb. konu ile bir sayfa, 4- Bir matematikçin hayatını anlatan kısa ve ilginç bir yazı 5- Seçtiğiniz herhangi bir konu ile ilgili Konu anlatımı, özet veya bir testten oluşan içerik, 6- Matematik ile ilgili karikatürler (Matematik İle İlgili Karikatürler İçin Tıklayınız) 7- Bulmacalar, Zeka oyunlar, Resfebeler tibi çözümü çaba gerektiren bir bölüm, 8- İlginç
bir yazı. Örneğin A4 kağıdının hikayesi gibi, 9-Matematik ile ilgili ünlü sözler. 10- Matematik ile ilgili komik duvar yazıları, 11- Herhangi bir o bölgede veya daha kapsamlı tanınmış bir kişi ile matematik hakkında röpörtaj, 12- Herhangi bir konuda kare kare boyama etkinliği, 13- Yeni çıkan matematikile ilgili filmler veya kitaplar hakkında bölüm
oluşturulabilir. vb konular ile ve kengi hayal gücünüzün ürünleriile içerik düzenlene bilir. Cok kısmada bir kaynakça konulabilir. Bir matematik dergisinde en önemli bölüm tasarım kısmıdır. Ayrıca içeriğin düzgün hazırlanmışolması gerekir. Eğer beyaz kağıda çıktı alınarak bir matematik dergisi proje ödevi hazırlanırsa ilgiçekici olmaz. Ya kendiniz kısa
ve sade olarak kendiniz yazacaksınınz içeriği, yada renkli ve uyumlu kağıtlara çıktı alınarak hazırlarsanız proje ödevinizi daha güzel görünür. Matematik derginiz ne kadar farklı olursa o kadar ilgiçeker ve projenizden yüksek not alırsınız. Eğer Bir Matematik Gazetesi hazırlıyorsanız, içerik daha cok güncel konulardan oluşmalıdır. Örneğin, Röpörtaj
Anketler Yeni gelişmeler gibi içerikler olmalıdır. ayrıca o bölge ile ilgili bilgiler barındırmalıdır. Örneğin Matematik yazılıları ile ilgili bir geğerlendirme olabilir. yada hazırlanana bir matematik panosu ile ilgili bilgiler verilebilir. matematik, dergisi, proje, ödevi, neler, olmalı, içinde, nasıl, yapılır, değişik, fikirler, gazetesi, projesi, ödev, hazırlama,
hazırlanışı, içindekiler, dersi, Merhaba kıymetli öğrencilerim, size uygun alt kısımdan seçtiğiniz bir proje ödevini; Kopyalayınız.Altta bulunan linke tıklayınız.Formda yer alan kısma yapıştırınız. Proje Ödevi Formu 5. SINIF PROJE ÖDEVLERİ Çokgenleri kullanarak ev tasarımı yapmak Matematiği geliştiren MOBİL veya BİLGİSAYAR uygulamaları bulup,
sergilemek Matematik gazetesi oluşturmak Bilim sanat merkezi gezisi-foto-video-röportaj- yapmak Origami sanatını araştırıp eserler sunma ve sergileme İstediği bir konuda anket hazırlayıp; grafiklerle açıklanması Okulumuzun iç ve dış kesimlerinin çizilip kesirlerle gösterilmesi Tangram tarihini araştırıp örneğini tasarlama ve sergileme Farklı bir
yeteneğiniz ile kullanarak matematiği birleştirmek (fotoğraf çekmek, kitapçık oluşturmak, resim yapmak, kısa film, müzik v.b) Matematik temalı fotoğraf veya resim sergisi açmak Matematik ile ilgili karikatür tasarlamak, çizmek, toplamak/ kitapçık oluşturmak “Akıl ve Zeka Oyunları” temalı bir kitapçık, sunu veya video hazırlama (En az 10 oyun)
Farklı mesleklerin matematiği nerelerde ve nasıl kullandıkları ile ilgili röportajlar yapmak (en az 5 meslek) RESFEBE sergisi oluşturma (En az 20 görsel) 6. SINIF PROJE ÖDEVLERİ Doğadan örüntü ve simetri örneklerini içeren bir fotoğraf sergisi açma Çokgenlerde ötelemeyi kullanarak süslemeler oluşturmak (sınıf duvarına, kapıya v.b)Düzgün
Çokgenlerin tanıtılmasını içeren bir tasarım oluşturmak (tablo, pano v.b)Üçgenlerin kenarlarına ve açılarına göre incelenmesiÇokgenleri kullanarak çeşitli oyunlar tasarlamakBölünebilme ile kurallar oluşturmak(örnek; bir sayının 15 ile bölünebilme kuralı)İstediği bir konuda anket hazırlayıp; grafiklerle açıklanmasıOkulumuzun iç ve dış kesimlerinin
çizilip kesirlerle gösterilmesiBir tek etliekmekte bulunan malzemelerin ondalık sayılarla gösterilmesi ve yüzdelik oranlarıTangram tarihini araştırıp örneğini tasarlama ve sergilemeFarklı bir yeteneğiniz ile kullanarak matematiği birleştirmek (fotoğraf çekmek, kitapçık oluşturmak, resim yapmak, kısa film, müzik v.b)Cebir kavramını, tarihini ve
gelişimini anlatan bir kitapçık, sunu veya video hazırlama “Akıl ve Zeka Oyunları” temalı bir kitapçık, sunu veya video hazırlama (En az 10 oyun) Her hangi bir konuda anket yapıp bunların yüzdelik, ve farklı grafiklerle gösterimi RESFEBE sergisi oluşturma (En az 20 görsel) 7. SINIF PROJE ÖDEVLERİ Çokgenleri kullanarak oyunlar oluşturmakDüzgün
çokgenin yapısına sahip şekillerin günlük hayattan örneklendirilip fotoğraf albümü oluşturulmasıKoordinat sistemini kullanarak bir oyun araştırma/bulma/ tasarlamaÇokgenlerin eş ve benzerliklerini kullanarak matematik şehri tasarlamakFarklı bir yeteneğiniz ile kullanarak matematiği birleştirmek (fotoğraf çekmek, kitapçık oluşturmak, resim
yapmak, kısa film, müzik v.b)Matematik ile ilgili yaşanmışlıkları araştırıp, derleyip anı defteri oluşturmak (ünlü matematikçiler, sanatçılar veya istenilen kişiler )Günlük hayatta matematiğin hangi mesleklerde nasıl kullanıldığını araştırmak / kitapçık oluşturmak Matematik dergisi oluşturup okul web sayfasında sergilenmesiWeb ortamında bulunan
çokgenler ile ilgili (resim, sunu, video v.b) her türlü kaynakların toplanıp sergilenmesiWeb ortamında bulunan cebirsel ifadeleri ile ilgili (resim, sunu, video v.b) her türlü kaynakların toplanıp sergilenmesiWeb ortamında bulunan oran ve orantı ile ilgili (resim, sunu, video v.b) her türlü kaynakların toplanıp sergilenmesiFarklı bir yeteneğiniz ile
kullanarak matematiği birleştirmek (fotoğraf çekmek, kitapçık oluşturmak, resim yapmak, kısa film, müzik v.b)Matematik ile ilgili karikatür tasarlamak, çizmek, toplamak/ kitapçık oluşturmakÜnlü matematikçilerin hayatlarını anlatan video, kısa film ve belgesel yapıtlarını bulmakİlköğretim matematik olimpiyatları hakkında bilgi toplayıp, ülkemizin,
şehrimizin durumu sergilemekMatematiği geliştiren MOBİL veya BİLGİSYAR uygulamaları bulup, sergilemek (çevrim içi, çevrim dışı)İçeriği matematik olan BLOG oluşturup, okula tanıtmakKainatta bulunan gizemli şekilleri, örüntüleri ve yapıları foto, kısa film veya video olarak bulup sergilemek Cebir ve Denklem kavramını, tarihi gelişimini anlatan bir
kitapçık, video veya sunu hazırlama Matematik temalı fotoğraf veya resim sergisi açmak “Akıl ve Zeka Oyunları” temalı bir kitapçık, sunu veya video hazırlama (En az 10 oyun) 8. SINIF PROJE ÖDEVLERİ Web ortamında bulunan PİSAGOR BAĞINTISI ile ilgili (sunu, video v.b) her türlü kaynakların toplanıp sergilenmesi Web ortamında bulunan
ÖZDEŞLİKLER ile ilgili (sunu, video v.b) her türlü kaynakların toplanıp sergilenmesi Web ortamında bulunan ÜÇGENDE BENZERLİK ile ilgili (sunu, video v.b) her türlü kaynakların toplanıp sergilenmesi Günlük hayattan görsel örneklerin (şekiller, fraktal, simetri, örüntü) örneklerinin bulunup fotoğraf şeklinde tasarlanıp kitaplaştırılması ve sunu
olarak sergilenmesi Matematik sembollerinin tasarım ve sergilenmesi (sınıf & okul) Üç boyutlu geometrik cisimlerin (Prizmalar, piramitler, küre) maketlerinin kullanarak MATEMATİK ŞEHRİ tasarlanması ve sergilenmesi Matematik dergisi oluşturup okulda sergilenmesi (sınıf veya okul) Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılıp
sunu, kısa film veya belgesel olarak yapılması Farklı mesleklerin matematiği nerelerde ve nasıl kullandıkları ile ilgili röportajlar yapmak (en az 5 meslek) Farklı bir yeteneğiniz ile kullanarak matematiği birleştirmek (fotoğraf çekmek, kitapçık yazmak, kısa film, grafiti, müzik v.b) Matematik temalı fotoğraf veya resim sergisi açmak Matematik ile ilgili
karikatür tasarlamak, çizmek, toplamak/kitapçık oluşturmak Ünlü matematikçilerin hayatlarını anlatan video, kısa film ve belgesel yapıtlarını bulmak İlköğretim matematik olimpiyatları hakkında bilgi toplayıp, ülkemizin, şehrimizin durumu sergilemek Matematiği geliştiren MOBİL veya BİLGİSAYAR uygulamaları bulup, sergilemek İçeriğini matematik
olan BLOG tasarlamak Kainatta bulunan gizemli şekilleri, örüntüleri ve yapıları foto, kısa film veya video olarak bulup sergilemek Doğadaki Matematik adlı sergi/kitapçık veya kısa film oluşturmak “Akıl ve Zeka Oyunları” temalı bir kitapçık, sunu veya video hazırlama (En az 10 oyun) LGS Matematik konularına yönelik bir Blog tasarlamakLGS,
Matematik, 8. Sınıf vb. konularında sergi/kitapçık veya kısa film oluşturmak Matematik derslerinde zorlanan ve güçlük yaşayan öğrencilere öğretmen olarak her zaman destek olarak güçlükleri aşamalarını hedefliyoruz. Buna rağmen her zaman bunu başaramayabiliriz. […] LGS 2021 tayfası öğrencilerimin son günlerdeki performansı göz kamaştırıyor
Maşallah! Yapılan etkinlik ve uygulamalara katılanlara bu hafta bir LGS matematik Soru Bankası […] Merhaba kıymetli öğrencilerim, ⚠bu hafta da birbirinden güzel sorular sizlerle! Soruların sınıf seviyenizle çok da bir alakası olmadığını söyleyebilirim
Kolaydan zora […] Oyuna erişmek için tıklayınız. Tam kare sayıların karekökünü hesaplama
oyununa katılan öğrencilerimi kutluyorum. Listede en iyi performansı gösteren öğrencim Eslem’e motivasyonunu arttırması […] 2013’te yenilenen Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ortaöğretimlerde geleneksel ölçme araçlarına ek olarak öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlardaki becerilerini kullanmasını ve geliştirmesini sağlayacak
performans görevlerine de yer vermiştir. Bu araştırmanın amacı performans görevlerine ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim yılı güz döneminde Trabzon’un Of ilçesinde bulunan iki ortaöğretim okulunun 9. sınıflarında okuyan 80 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, tarama ve mülakat
formu kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde, betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlara göre; Öğrenciler performans görevlerini; performans görevlerinin rahat ortamda hazırlanması, yazılı ve çoktan seçmeli sınavların öğrencide stres yaratması, yüksek not almaları ve ders ortalamaları yükseltmeleri sebepleriyle
yazılı sınav ve çoktan seçmeli sınava göre daha çok tercih ettikleri sonucu bulunmuştur. Öğrencilerin yarısına yakını Performans görevlerinin kendilerini aktifleştirdiğini, bilgi ve araştırma becerilerini arttırdığını, çalışmalarında daha dikkatli olmalarını sağladığını belirtirmiştir. Diğer öğrenciler ise performans hazırlama sürecinin zor, yorucu, sıkıcı ve
kaygı verici olduğu gibi olumsuz duygular ifade ederek yazılı sınavlar ve performansların çokluğunun üzerlerine aşırı yük yüklediği için zamanı yetiştirmekte çok zorlandıklarını ifade etmişlerdir Airasian, P. W. (2001). Classroom assessment: Mc Graw Hill Companies. New York. Akarsu, İ. (2008). Öğrencilerin İnternetten Yararlanma Durumları,
Performans Görevlerini Proje Türlerini ve Öğretmen Davranışlarını Etkilemekte midir?, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Akdağ, H., Çoklar, A. N. (2009). İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Proje ve Performans Görevlerini Hazırlarken Yararlandıkları Kaynaklar,
İnternet’in Yeri ve Karşılaştıkları Güçlükler, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (2), s. 1-16. Arı, A. (2010). Öğretmenlere göre proje ve performans görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (34), s. 50-52. Aydın, H., Yörek, N., Uğulu, İ., (2015). Lise Öğrencilerinin Performans
Ödevlerine Karşı Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences 12/31, s. 211-229. Bahar M., Nartgün Z., Durmuş S.,& Bıçak B. (2006), Geleneksel Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi. Bayrakçı, Ö.(2007). İlköğretim Sosyal Bilgiler
Dersindeki Araştırma Ödevlerinin (Etkinlik, Performans ve Proje) Öğrencilerin Sosyalleşmesine Katkısı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. Belet, D, ve Girmen, P., (2007). Türkçe Dersinde Kullanılan Performans Ödevlerinin Etkililiği,16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül-2007,
Eskisehir. Çetin, M. O. (2009). Öğrencilerin Çoktan Seçmeli, Yazılı Yoklama Ve Performans Görevleri İle Ölçülen Fen ve Teknoloji Dersi Başarıları Ve Öğrencilerin Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. Çiftçi, S. (2010). İlköğretim birinci kademe 4. ve 5. Sınıf öğretmenlerinin
performans görevlerine ilişkin görüşleri, Elementary Education Online, 9 (3), s. 934-951, İlköğretim [Online]: 05.10.2013 tarihinde adresinden alınmıştır. Coşkun, E., Gelen, İ, Kan, M. (2009). “Türkçe Derslerindeki Performans Ödevleri Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüslerinin Değerlendirilmesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 6 (11), Hatay, s. 22-55. Coşkun, G. (2007). Performansa dayalı durum belirlemenin öğrencilerin matematik dersindeki özyeterlik algısına, tutumuna ve başarısına etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Gömleksiz, M., Bıçak, B., Nartgün, Z., Çetin, B., Yurdabakan, İ., Karaca E. (2008). Eğitimde
Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Nobel. Güvey, E. (2009). İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarında yer alan proje ve performans görevlerine ilişkin öğretmen ve veli görüşleri (Eskişehir İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel YayınDağıtım. Karakaya, Ş. (2004). Eğitimde Program Geliştirme Çalışmaları ve Yeni Yönelimler, Ankara: Asil Yayın. Kumandaş, H., Kutlu, Ö. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerine İlişkin Tutumlarını Etkileyen Faktörler. İlköğretim Online, 9 (2), s. 714-722. Kutlu, Ö., Doğan, C., Karakaya, E. (2008). Performansa ve Portfolyoya
Dayalı Durum Belirleme, Ankara: Pegem Akademi. MEB, (2006). İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği, Proje ve Performans Görevleri Genelgesi. Ankara. MEB (2006). İlköğretim Kurumlarındaki Ölçme ve Değerlendirme Konulu Genelge. 22.05.2010 tarihinde . �yor. Html adresinden alınmıştır. MEB, (2007). Ortaöğretim 9. Sınıf Tarih Dersi Programı,
Ankara. MEB, (2013). Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Ankara 20.08.2011 tarihinde adresinden alınmıştır. Öztürk, P. (2010). İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Performans Görevi Başarı Puanları İle Akademik Başarı ve Derse Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon. Paykoç F. (2005). Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu. 11 Mayıs 2014 Tarihinde 5B1%5D.pdf adresinden alınmıştır. Secer, M. (2010). İlköğretim Öğrencileri ve Öğretmenlerinin Performans Görevleri ve Bu Görevlerde İnternet Kullanımı Hakkındaki Görüşleri, Yayınlanmış Yüksek Lisans
Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin. Şeker, M. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerindeki Başarıları ile Ailelerinin Eğitim-Öğretim Çalışmalarına Katılım Düzeylerine Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. Tavşancıl, E.
ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon. Turanlı, A. S. (2007). “Gerçek Bir İkilem: Ödev Vermek Ya da Vermemek?”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(3) Kayseri, s. 138-143. Türk Dil Kurumu (2008). Performans Ödevi. Türk Dil Kurumu sözlüğü. 20.05.2015 tarihinde adresinden alınmıştır.
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