BİR GARİP TAKSONUM, BİLİM YOLUNDA...
1) Proje Sorusu
Bu ca lı ha gi ale e ait?

Proje i A acı
Bir a lı ı sı ıfla dırıl ası da kulla ıla ge el özellikler ışığı da; özellikleri verile
ale e dahil edile ile eği i gerekçeleriyle elirle esi.
3) Hedeflerin Belirlenmesi
Verile

ir a lı türü ü filoge etik sı ıfla dır ası ı yapabilmek.

ir a lı ı ha gi

4) Yapilacak İşin ya da Ele Alinacak Konunun Belirlenip Tanimlanmasi
"Bilim adamlari yapilan bir araştirmada, sira dişi bir canli keşfettiler. Yapilan incelemelerde bu tuhaf
canlinin şuana kadar bilinen canli türlerinden farkli olduğu saptandi."
Bilim adamlari yaptiği incelemelerde söz konusu canlinin; aşağidaki özelliklere sahip olduğunu belirlediler.
Buna göre:
1. çok hücreli, ökaryot, birkaç mm boyutlarinda, mikroskobik bir canli olduğu,
2. Aktif ve pasif hareket edebilen bu canlinin, aktif hareketini kamçi ile sağladiği,
3. Hayat döngüsünün pasif döneminde bir yere bağli olarak yaşadiği, hif ve misel benzeri hücresel yapilara
sahip olduğu,
4. Pasif döneminde heterotrof beslenebildiği,
5. Hayat döngüsünün aktif dönemine geçtiğinde ise yüzeye yakin bölgelerde bulunarak kloroplastlari
sayesinde ototrof beslenebildiği,
7. Hem oksijenli hem de oksijensiz solunum yapabildiği,
8. Hermafrodit olup, eşeyli üreyebildiği,
9. Azotlu boşaltim ürününün amonyak olduğu,
10. Doğrusal yapida,histon proteinli DNA içerdiği,
9. Depo karbonhidratinin glikojen olduğu,
10. Ekstrem şartlarda yaşayabildiği saptanmiştir.
Saptanan bu özellikler doğrultusunda söz konusu canlinin hangi canli âlemine ait özellikleri gösterdiğini
belirleyen bir tablo oluşturup böyle bir canlinin en yakin hangi canli âlemine dahil edilebileceğini
söylerdiniz?
Proje uygulama basamaklarinda istendiği şekilde hazirlayacağiniz poster, günlük ve sonuç raporu içeren
portfolyo dosyaniz ile birlikte, ......................... tarihinde projenizi teslim ediniz.
5) Sonuç Raporunun Özelliklerinin ve Sunuş Biçiminin Belirlenmesi
Portfolyo dosyasiniz ile birlikte ;
•Söz konusu canliya ait verilen özelliklerin, hangi canli alemlerinde görüldüğünü belirten bir tabloyu
içerecek POSTER
•GüNLüKLER (Günlük değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilecek olup günlük yazarken bilimsel
dil kullanılması ; verilen özellikler ile alemlerin bağlantılarının yazılması istenmektedir.)
• SONUç RAPORU (Projenin tüm uygulama basamaklarının, takım içerisindeki iş birliğinin, detaylı ve
etkili bir şekilde gösterilmesi istenmektedir.)
.............. tarihinde teslim ediniz.
• PROJE çIKTILARI, SUNUMU VE UYGULAMA BASAMAKLARI bir sonraki adımda gösterilen
*öz-akran değerlendirme ,
*proje değerlendirme ,
* günlük plan değerlendirme formları kullanılarak değerlendirilecektir.

Değerle dir e Ölçütleri i ve Yeterlik Düzeyleri i Belirle

esi

-öZ ve AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU Her öğre ci tarafı da pua la acaktır.
Grup No :
Adı-Soyadı :
Numara :
Proje i Adı :
Aşağıda elirtile pua la a kriterleri e göre , , , , grup proje iz içi her grup arkadaşı ızı ve ke di izi
değerle diri iz. =Yok = Az = Biraz = ö e li dere ede = üst düzeyde
Grup
Arkadaşı ı
Adı

. Ko u u kavra sal kısı ları ı
araştırıl ası a katkıda ulu a
. Proje i hazırla
bulunma

ası süre i e katkıda

. Proje içi yardı
bulunma

ı fikirler ve ö erilerde

. İş irlikli çalış aya uyu lu davra

a

. Grup topla tıları a düze li ir şekilde
katıl a
. Görevleri i iyi ir şekilde yeri e getir e
.Görevleri i za a ı da yeri e getir e
. Grup tarafı da yapıla iş dağılı ı
etme

ka ul

9. Sonuç raporu u yazı ı a katkıda
bulunma
.Proje i su u u u hazırla
katkıda ulu a
Toplam puan

ası a

Grup
Arkadaşı ı
Adı

Grup
Arkadaşı ı
Adı

Grup
Arkadaşı ı
Adı

Kendin

- GüNLüK DEĞERLENDİRME FORMU öğret e tarafı da pua la acaktır.
Ad-Soyadı :
Numara :
Proje i Adı :
Nasıl ir proje al ak istiyordu ?

Proje i araştır aya erede
aşladı ?

En çok ilgimi neler çekti?

Nasıl ir araştır a pla ı yaptı

Bilgilere asıl ulaştı ?

Zorlukları asıl aştı ?

Projemden beklentilerim nelerdir?

Ki lerde yardı

Hayatı a etkileri neler olur?

aldı ?

-PROJE DEĞERLENDİRME FORMU öğret e tarafı da pua la acaktır.
Proje i Adı:
Adı veSoyadı:
Sı ıfı :
Dereceler

Gözlenecek öğrenci Kazanımları

Zayıf

1
I.PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ
Projenin amacını belirleme
Projeye uygun çalışma planı yapma
Grup içinde görev dağılımı yapma
Proje sonunda ne tür sonuçlara ulaşılacağının belirlenmesi
TOPLAM
II. PROJENİN İÇERİĞİ
Proje konusunda bilimsel açıdan doğru bilgiler
Toplanan bilgileri analiz etme
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
Yapılan çalışmanın orijinal olması
Çalışmada eleştirel düşünme becerisini kullanabilme
Projenin rapor ve tablo ile zenginleştirilmesi
Metne aktarılan tüm bilgilerde Türkçeyi doğru kullanma
Yararlanılan kaynakları rapora yansıtma
TOPLAM
III. SUNU YAPMA
Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma
Sorulara cevap verebilme
Konuyu izleyicilerin dikkatini çekecek şekilde sunma
Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
Sunuda akıcı bir dil ve beden dili kullanma
Verilen sürede sunuyu yapma
Sunum sırasında özgüvene sahip olma
Severek sunu yapma
TOPLAM

(öğretmenin yorumu)

Kabul
2

Orta
3

İyi
4

Çok iyi
5

Takı ları Oluşturul ası
• Sı ıfı ızda ulu a tü

öğre ileri katılı ıyla eşer kişide oluşa takı lar oluşturula aktır.

• Kurula ak takı larda öğre ileri ; iletişi
heterojen ol aları a dikkat edile ektir.
• Her takı

e erileri, a aliz ve değe dir e yetenekleri vb. özellikleri yönünden

ekip lideri, su u u, yaz a ve üyelerde oluşa aktır.

• Proje tü öğre ileri katılı ıyla uygula a ak olup; verile ko uyla ilgili oluşturula ak alt sorular her takı a eşit
olarak dağıtıla aktır.
• Her takı proje alt soruları ı hazırla ak ve su akla görevlidir. Bu su u ları so u da, hazırla a ak ta lo
taslakları takı lar a eyi fırtı ası ile etleştirilip, posteri hazırla ası içi kulla ıla aktır.
8) Alt Soruları Belirle

esi, Bilgi Topla a Süre i i Pla la

ası

• Sı ıfla dır a edir? Filoge etik sı ıfla dır ada kulla ıla kriterler elerdir?
• Söz ko usu a lı ı

esle

e şekilleri ve özellikleri elerdir?

• Söz ko usu a lıdaki depo

addeleri elerdir?

• Hü re yapısı ve sayısı a; DNA' ı halkasal ve doğrusal şekli e; DNA'da histo protei leri i
ulu a ası a göre; a lılar kaç do ai içerisi de yer alır?
• Ale ler içi ha gi orga elleri varlığı ayırt edi idir? • Söz ko usu a lı ı hü re çeperi var
nedir?
• Söz ko usu a lı ı hif,

isel, kök ya da kök e zeri yapıları

• Hayva , itki,

a tar v . ale leri

• Hayva , itki,

a tar v . ale leri farklı özellikleri elerdir?

• Söz ko usu a lı ekstre

ıdır? Varsa yapısı

u?

e zer özellikleri elerdir?

• Söz ko usu a lı ı doku, orga ve siste
• Söz ko usu a lıda esle
gerçekleşir? •

ev ut

ulu up

farklılaş ası var

ıdır?

e, solu u , oşaltı , dolaşı , üre e, hareket gi i yaşa sal faliyetler asıl
şartlarda

eta oliz ası ı deva

ettire ilir

i?

Alt sorular oluşturuldukta so ra; takı ları paylaştıkları alt sorulara araya akları evaplar içi
http://ulak i .tu itak.gov.tr/ verita a ı daki akaleler ve okul kütüpha esi deki Ca p ell BiyolojiCa p ell and
Ree e, Yaşa Biyoloji Bili i-Sadava, Genel Biyoloji-Keeto kitapları literatür tara ası içi kulla ıla aktır.
Topla a verileri karşılaştırıl ası yapılarak, söz ko usu a lı ı ha gi ale e dahil olduğu elirle e ektir.

9 Çalış a Takvi i i Oluşturul ası
Proje

gü lük ir süre içerisi de uygula a ak olup çalış a takvi i aşağıdaki ta loda veril iştir:

TARİH

YAPILACAK
ÇALIŞMA

Takımların
belirlenmesi
Alt soruların
belirlenmesi ve
takımlara
dağılımının
yapılması
Kontrol Noktası
Bilgi toplama
süreci
Toplanan
bilgilerin
güvenirliliğinin
belirlenmesi
Kontrol Noktası
Takımların poster
için
kullanabilecekleri
tablo taslaklarını
hazırlamaları ve
sınıfta
sunumlarını
yapmaları
Kontrol Noktası
Sınıf ortamında
tablo taslağının
son şeklini alması
ve posterin
hazırlanması
Takımların
günlükleri ve
sonuç raporları
hazırlamaları
PROJENİN
TESLİM
EDİLMESİ

Ko trol Noktaları ı Belirle

esi

Ko trol oktaları, çalış a takvi i de elirtildiği gü lerde uygula a ak olup ko trol oktaları ı yeri ve saati ilgili
gü ler öğret e ile iletişi e geçilerek pla la a aktır. Tü takı ları ko trol oktaları a çalış aları ı ta a layarak
gü lükleri ve yaptıkları çalış alar ile gel eleri zoru ludur.
Bilgileri Topla
Her takı

ası

ke di içi de, pla a uygu olarak alt soruları a evap vere ek şekilde ilgi toplaya aktır.

Bilgileri Orga ize Edilip, Raporlaştırıl ası
Her takı alt sorulara verdikleri evapları oluşturdukları ta lo taslakları ile su dukta so ra; tü
içi de hazırla a ta lo u so hali i elirleye ekler ve posteri oluştura aklardır.

takı lar iş irliği

Tü takı lar gü lükleri i ve so uç raporları ı,iste ile leri kapsaya ak şekilde formata uygun olarak
hazırlaya aklardır.
Proje i Su ul ası
Bili ada ları yapıla ir araştır ada, sıra dışı ir a lı keşfettiler. Yapıla i ele elerde u tuhaf a lı ı şu a a
kadar ili e a lı türleri de farklı olduğu saptadılar.

14) Kaynakça
PLOS ONE /NATİONAL GEOGRAPHİC
http://ulak i .tu itak.gov.tr/ verita a ı
Campbell Biyoloji, Campbell and Reece
Genel Biyoloji, Keeton
Yaşa

Biyoloji Bili i, Sadava kitapları ı kulla a aklardır.

PROJENİN UYGULAMA AŞAMASINDA KULLANILAN TüM KAYNAKLARIN VE MATERYALLERİN “ORTAöĞRETİM GENEL
MüDüRLüĞü TARAFINDAN HAZIRLANAN "EĞİTİM VE öĞRETİM MATERYALİ HAZIRLAMA TAAHHüTNAMESİ"
HüKüMLERİNE UYGUN OLARAK KULLANILMASI GEREKMEKTEDİR.
15) Proje Özeti
Bu çalış ada a lıları sı ıfla dırıl ası da kulla ıla ge el özellikler ışığı da; özellikleri verile ir a lı ı ha gi
ale e dahil ola ile eği i ele ektedir. öğre iler eşer kişilik heteroje takı lar hali de; ili ada ları ı
yaptıkları ir araştır ada keşfettikleri sıra dışı ir a lıya ait özelliklere akarak a lı ı ha gi âle de
sı ıfla dırıla ile eği i göstere ir ta lo oluştura aklardır. Oluşturdukları ta loyu proje uygula a asa akları da
iste diği şekilde hazırlaya akları posterde kulla arak, gü lük ve so uç raporu içere portfolyo dosyaları ile irlikte
su a aklardır. Proje çıktıları, su u u ve uygula a asa akları; öz akra değerle dir e, proje değerle dir e ve
gü lük pla değerle dir e for ları kulla ılarak değerle dirile ektir

