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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROJESİ 

 

KONU: MUSİKİMİZDEKİ DİNİ İZLER  

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre 

Puanlama 

Yöntemi 

5. Sınıf 

Türkülerimizde geçen dinî 

temalı ifadeleri bulup sunum 

hazırlama 

Musikimizde dinin 

izlerine örnekler verir. 

2. 

Dönem 

Dereceli 

Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler; 

 

Bu görevde sizlerden türkülerimizde geçen dinî temalı ifadeleri bulup, sınıf ortamında paylaş-

manız istenmektedir. Teslimi için bilgisayar çıktısı zorunlu değildir. 

 
ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

1. Çalışmanızı nasıl yapacağınızı planlayınız. 

2. Türkülerimizde hangi dini kavramların kullanıldığını araştırınız.  

3. Musikimizde dini motiflere örnekler bulunuz. 

4. Müzik ile kültür arasında nasıl bir ilişki olduğunu araştırınız. 

5. Türkçeyi doğru ve güzel kullanmaya özen gösteriniz 

6. Çalışmanızda yararlandığınız kaynakları belirtiniz.  

7. Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını 

inceleyiniz.  

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

  

1. Kapak  

 

 Proje ödevinizin kapağında TED İstanbul Koleji amblemi, projenin alındığı ders, 

projenizin konusu, projeyi hazırlayanın adı- soyadı, sınıfı ve okul numarası yer 

almalıdır. Projenin kapağında tüm yazılar Times New Roman 12 Punto ve ortalanmış 

olmalıdır. 

 

2. İçindekiler  

 

Sayfa Numarası Belirtilerek Oluşturulur  

 

3. İçerik 

 

 Müzik kültür ilişkisi 

 Musikimizde dinin izleri 

 Türkülerde dini ifadeler 
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4. Sonsöz  

 

 Ödevin seçilme nedeni 

 Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

 Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 Gözlem ya da incelemelerinizde kişilerle kurduğunuz iletişim ve yaşadığınız duygular  

 

 

5. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

(Not: Sunumunuzu hem ppt sunumu şeklinde hazırlamalı hem de Word dosyasında 

teslim etmelisiniz.) 

 

ARA KONTROL (Planlama- Taslak) 

 

Projenizde türküler belirleyerek türkülerdeki dini ifadeleri belirleyiniz. Türkülerimizde dini 

ifadelerle ilgili yeterli bilgileri içeren taslağınızı hazırlamış olunuz. Öğretmeninizin, 

eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.  

 

ÖNERİLER  

 

1. Musikimizde Dini Motiflerle ilgili kitapları, makaleleri, internet bilgilerini 

okuyabilirsiniz.  

 

2. Müzik, kültür ve dinin etkileşim içinde olduğunu çeşitli kaynakları araştırarak 

öğrenebilirsiniz.   

  

DEĞERLENDİRME  

 

 İçerik: Eserler hakkında bilgiler (35p), sonsöz (15p) 

 Görsel materyal kullanımı (10p) 

 Dil ve anlatım / Türkçeyi doğru kullanma ve yazma (10p) 

 Kaynakça (10p) 

 Proje düzen ve temizliği (10p) 

 Zamanlama (Ara kontrol ve teslim tarihlerine uyulması) (10p) 

 

 
 


