
 

6.SINIFLAR FEN BİLİMLEİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ 

 

1. Hücrenin kısımlarını gösteren 3 boyutlu model hazırlama. 

2. Zıt çalışan kasların çalışma prensibini anlatan model tasarımı. 

3. Çiçeğin kısımlarını ve görevlerini anlatan bir afiş hazırlama. 

4. Büyük ve küçük kan dolaşımını gösteren bir model hazırlama. 

5. Uzun kemiğin yapısını gösteren model hazırlaması. 

6. Elektrik ünitesiyle ilgili bir afiş hazırlama. 

7. Solunum sistemi organlarını gösteren model hazırlama. 

8. Soluk alıp verme mekanizmasını anlatan bir model hazırlama. 

9. Maddenin hallerinin özellikleri ve hal değişimi ile ilgili afiş hazırlama.  

10. Günlük hayatta kullanılabilecek bir termos modeli yapımı. 

11. Kapalı mekânlarda yankı oluşumunu engelleyebilecek proje geliştirilmesi 

12. İskelet modelini çeşitli malzemeler kullanarak oluşturma. 

  

7.SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ 

 

1. Yenen bir yemeğin sindirim kanalından geçişini açıklayan poster hazırlama. 

2. Boşaltım sistemi ile ilgili poster hazırlama. 

3. Görme olayı ile ilgili model yapımı. 

4. Kinetik ve potansiyel enerji ile ilgili deney düzeneği hazırlamak 

5. Element ve bileşiklere model yapma. 

6. Limon pili yapımı. 

7. Renk çemberi yapımı. 

8. Güneş sistemi maketi 

9. Ekosistem modeli hazırlama. 

10. Basıncın günlük hayattaki uygulamalarına örnekler verir. 

11. Ülkemizde nesli tükenen hayvanlarla ile ilgili dergi hazırlama. 

12. Elementlerin sembollerini kullanarak günlük hayatta kullanıldıkları yerler ile ilgili dergi 

hazırlama. 

 

8.SINIF FEN BİLİMLEİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ 

 

1. Embriyonun anne karnında sağlıklı gelişebilmesini etkileyen faktörleri belirten poster 

hazırlanması 

2. Seçilen bir kişinin fotoğrafı kullanılarak o kişinin gelişim dönemlerini gösteren poster 

hazırlanması. 

3. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterme ve DNA’nın kendini nasıl eşlediğini açıklamak. 

4. Mitoz bölünmeyi araştırarak canlılar için önemini açıklama. 

5. Mayoz bölünmeyi araştırarak canlılar için önemini açıklama. 

6. Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri araştırınız. 

7. Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi için nelerin yapılabileceğini araştırınız. 

8. Basit makinelere örnekler vererek sağladığı avantajları araştırınız. 

9. Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma sürecini araştırınız 

10. Türkiye’de ağırlıklı olarak ithal ve ihraç edilen kimyasal ürünleri karşılaştırarak Türkiye Kimya 

Endüstrisinin işleyişini araştırınız. 

11. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini ve fotosentezin nasıl gerçekleştiğini araştırınız. 

12. Madde döngülerini gösteren poster hazırlayınız. 

 

 

 

 

 

 



PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKET YAPIMI 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ: 

Konuyla ilgili araştırma 

yapma ve kaynakça 

yazımı 

10 Puan 

Öğretmenle işbirliği 

yapma  

10 Puan 

Ödevin zamanında 

teslimi  

10 Puan 

Materyallerin düzenli bir 

şekilde hazırlanması  

15 Puan 

Maketin konuyu ve 

amacı yansıtmadaki 

başarısı  

15 Puan 

Maketin işlevselliği  10 Puan 

Yazım kurallarına 

uyulmuş 

5 Puan 

Sunum etkili bir şekilde 

yapılmış. Öğrenciler 

sunuma hazırlanmış ve 

konuya hâkim durumda. 

25 Puan 

TOPLAM 100 Puan 

AFİŞ HAZIRLAMA 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ: 

Konuyla ilgili araştırma 

yapılmış  

10 Puan 

Çeşitli kaynaklar kullanılmış 

ve kaynaklar doğru 

belirtilmiş. 

10 Puan 

Ödevi hazırlarken gerekli 

özen gösterilmiş. 

5 Puan 

Öğretmenle işbirliği yapma  10 Puan 

Konunun bütünlüğü 

korunmuş. 

10 Puan 

Yazım kurallarına uyulmuş.  10 Puan 

Şekiller, resimler ve yazılar 

görünüm olarak güzel bir 

şekilde hazırlanmış, posterin 

tasarımı düzenli yapılmış.  

10 Puan 

Ödev zamanında teslim 

edilmiş.  

10 Puan 

Sunum etkili bir şekilde 

yapılmış. Öğrenciler sunuma 

hazırlanmış ve konuya hâkim 

durumda.  

25Puan 

TOPLAM 100 Puan 


