
eTwinning İlham Veren Projeler Şablonu

Proje adı: HER PROBLEM BİR TİYATRO

Uygulandığı sınıf
seviyesi/yaş grubu:

6 -11 yaş / 1-4. sınıflar

Proje süresi: 4 ay

Proje ortakları: İlknur CÖMERT (Kurucu)
Yasemin ALTUNTAŞ (Kurucu)

Buket AYAR (Üye)
Ebru ŞAHİN (Üye)
Esma CANBAZ (Üye)
Şeyda KABAŞ (Üye)
TÜLAY TOK (Üye)

Proje uygulama süreci: Bu proje ile matematik dersinin hayatın içinden bir unsur olduğunu
kavratmak, matematik dersini sevdirmek, matematik dersinde hayal
gücünü kullanmak, yaparak yaşayarak öğrenmenin tadına varmak,
matematik dersinin kazanımlarını kalıcı hale getirmek, öğrenciler arası
olumlu iletişimi sağlamak hedeflenmektedir.

Proje uygulama süreci:

Ocak 2022
Proje ortaklarının tanışması, afiş çalışmaları, logo çalışmaları ve anket
çalışmaları yapılmıştır.

Şubat 2022
Çarpma ile ilgili tiyatro hazırlama çalışmaları yapılmıştır. Tiyatro metni
yazılmış, ilgili metin düzenlenmiş, provalar yapılmıştır.

Mart 2022
Bölme ile ilgili tiyatro hazırlama çalışmaları yapılmıştır. Bir önceki ay
edinilen tecrübe ile daha pratik bir şekilde tiyatro metni yazılmış, hızlıca
düzenlemeler yapılmış ve öğrencilerle tiyatro gerçekleştirilmiştir.

Nisan 2022
Proje değerlendirmesi yapılmıştır ve sonuçları görüşülmüştür. Bununla
birlikte proje ortak ürünü oluşturulmuştur.

Projenin matematiksel
amacı:

Proje her ay belirlenen bir matematik kazanımı ile ilgili işbirliği içerisinde
bir problemin tiyatrosunu kurup onu oynamayı hedeflemiştir. Projemiz
bu sayede problem çözme ve işlem becerisini kazandırmayı tiyatro ile
eğlenceli hale getirmeyi hedeflemektedir. Matematik kazanımlarının



günlük hayatla ilişkilendirilmesi istenmektedir. Aynı zamanda farklı
şehirlerden öğrencilerle işbirliği içerisinde proje yapma deneyimi de
kazandırmaktır.

Öğrenci becerileri ● İşlem yapma becerisini kazanır.
● Problem kurma ve çözme becerisini geliştirir.
● Matematik işlem ve problemleri tiyatro oyunlarına entegre eder.
● İletişim kurma ve işbirliği becerilerini geliştirir.
● Teknolojiyi matematik alanında kullanabileceğini fark eder.

Matematik kazanımları ● Çarpma işleminin tekrarlı toplama olduğunu fark eder.
● Çarpım tablosunu oluşturur.
● Çarpma işlemi gerektiren problemleri kurar ve çözer.
● Bölme işlemi yapar.
● Bölme işlemi gerektiren problemleri kurar ve çözer.

Öğretim programıyla
ilişki

Türkçe dersinde hikâye kurma ve yazma kazanımıyla, serbest etkinlik
programıyla ve sanat programlarıyla ilişkilidir.

Proje süreci: Projemizde işbirliği öncelikle her ay proje ortağı öğretmenleri
videokonferans programı üzerinden en az üç kere toplantı yapmıştır. Hem
gidişat hem de yapılması gerekenler sık sık gözden geçirilmiştir. Forum ve
sosyal medya üzerinden sürekli proje ile ilgili mesajlaşarak grup
dinamizmi ve yapılan işler canlı tutulmaya çalışılmıştır.
Öğrencilerimiz, sınıfça videokonferans programı ve forum üzerinden
birbirleriyle tanıştırılıp kaynaştırılmıştır. Aynı platformlar üzerinden
öğrenci proje toplantıları da gerçekleştirilmiştir.

Öğrenme çıktıları Öğrencilerimiz matematik becerilerinde gelişme göstermiştir. Matematik
dersini daha çok sevdiklerini ifade etmiştir. İşlem yapma becerileri
hızlanmış, problem kurma ve çözme becerileri artmıştır. Proje sayesinde,
öğrencilerimiz, matematik dersinde başarılı olabileceklerini görmüştür.

Öğretim yöntemi Anlamlı öğrenme yönteminden yararlanılmıştır. İş birlikli öğrenme
yöntemi benimsenmiştir. Çoklu zekâ kuramından destek alınmıştır.

Eğitim teknolojileri Çevrimiçi bir sergi uygulaması çalışmalarımızı bir pano haline getirmek
için kullanılmıştır.
Anketler hazırlama, testler hazırlama ve raporlama için çevrimiçi bir anket
aracı kullanılmıştır. Afiş logo tasarımları ve belgeler hazırlamak için
çevrimiçi bir poster hazırlama aracı kullanılmıştır. Çevrimiçi işlem
yapbozları ve işlem çarkları hazırlanıp oynanmıştır.

Proje ürünleri Proje ürünleri üç farklı dokümanda toplanmıştır.
● Proje Ortaklarının Tanışması, Afiş Çalışmaları, Logo Çalışmaları ve

Anket Çalışmalarını derlediğimiz çevrimiçi doküman



● “Ceviz Ağacı ve Sincaplar” adlı tiyatronun metin yazımı,dekor
hazırlıkları, sergilenmesi ve çarpma işleminin her aşamaya
entegre edilmesi için hazırlanan çevrimiçi doküman

● “Her Problem Bir Tiyatro” adlı çalışma için iş ve işlemlerin
derlendiği çevrimiçi doküman.

Projenin matematik
öğretimine etkisi:

Projemiz bütün okuldaki öğrencilere örnek olmuştur. İş birlikçi
öğrenmenin öğrenme ortamında öğrencinin aktif olması üzerinde olumlu
katkıları gözlemlenmiştir. Matematik dersinde eğlenerek öğrenme ortamı
oluşmuş, bu ortamda öğrencilerin iletişim becerileri artmıştır.
Matematik kazanımları ile ilgili öğrenmeler kalıcı hale gelmiştir.
Öğrencilerin, matematik konularını kapsayan hayal kurma, hikâye yazma,
matematiksel bilgilerle ilgili topluluk karşısında konuşabilme ve tiyatro
yetenekleri gelişmiştir.

Ölçme ve
değerlendirme

İşlem çarkları ve yapbozları hazırlanıp uygulanmıştır. Tiyatro sonrasında
tiyatro ile ilgili sorular hazırlayıp öğrencilerin cevaplamaları istenmiştir.
Final ürünümüzde de öğrencilerin birbirlerine problem sorup
cevaplamaları sağlanmıştır. Tüm değerlendirmeler göz önünde
bulundurulduğunda, matematik dersinin kazanımları öğrenciler için kalıcı
hale gelmiştir, denebilir. Öğrenciler arası iletişim seviyesi, öğrencilerin
okula aidiyeti ve ilgisi artmıştır. Öğrenciler kendilerini sanat yoluyla ifade
edebileceğini görerek sanatı hayatın her dalında kullanabileceğini fark
etmiştir.


