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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROJESİ 

 

 

 

KONU: ÖRF VE ADETLERİMİZDE DİNİN İZLERİ 

   

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre 

Puanlama 

Yöntemi 

5. Sınıf 

Bayramlarda toplum olarak 

sürdüre geldiğimiz gelenek 

ve göreneklerimizi tanıtan 

bir gazete hazırlama 

 

 Araştırma, iletişim, 

empati, Türkçeyi 

doğru, güzel ve etkili 

kullanma, sosyal 

katılım.  
 

2. Dönem 

 

Dereceli 

Puanlama 

Anahtarı 

 

 

 

 

Sevgili Öğrenciler;  

Geçmişten günümüze, bayramlarda toplum olarak sürdüre geldiğimiz gelenek ve göreneklerimizi 

tanıtan bir gazete hazırlayınız. Gazete pdf uzantılı bir şekilde hazırlanıp elektronik ortamda teslim 

edilebilir. Teslimi için bilgisayar çıktısı zorunlu değildir. 

 

 ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

 Ödevinizi yaparken aşağıdaki adımları uygulayınız.  
 

1. Bu çalışmayı hazırlamak için beş kişilik yayın ekibi oluşturmalısınız. (İsteğe bağlı) 

2. Bu ekip arasında iş bölüşümü yapmalıdır. (İsteğe Bağlı) 

3. Gazetenize bir isim tespit etmelisiniz.  

4. Gazetede yer alacak çalışmalar tespit edilmelidir.  

5. Bu çalışma için aşağıdaki kavramlardan faydalanabilirsiniz.  

a. Yardımseverlik, paylaşma, dayanışma, sevgi, saygı, aile birliği, hoşgörü, dostluk ve 

kardeşlik.  

6. Çalışma konunuzla ilgili şiir, hikâye, resim, fotoğraf kullanabilirsiniz.  

7. Çalışmanızla ilgili aile büyüklerinizle görüşüp fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Ayrıca onlarla 

yapacağınız bir röportajı da gazeteniz de yayınlayabilirsiniz.  

8. Çalışmanın yapım aşamasında öğretmeninizle görüşünüz ve fikir alışverişinde bulununuz.  

9. Türkçeyi doğru ve düzgün kullanınız. Sayfa düzenine özen gösteriniz.  

10. Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.  

11. Çalışmanızı zamanında tamamlayarak kontrollerini yapınız. 

12. Ppt formatında öğretmene teslim ediniz. 
 

 

 

 

 
 

 



 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

1. İçerik 

 Toplum olarak bayramlarda sürdürdüğümüz gelenekler 

 Bayramların toplumsal birliğe katkısı 

 

 Bayramlarda sürdürülen geleneklerle ilgili resimli örnekler (Bayram ziyareti, yardımlaşma, 

hoşgörü v.s.) 

 Geleneklerin toplumdaki yeriyle ilgili düşünceleriniz 

 

2. Sonsöz  

 Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

 Ödevin seçilme nedeni 

 Ödevin hazırlık sürecinde yaşadıklarınız. 

 Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı, düşünceleriniz 

 

3. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

Not: Sonsöz ve kaynakça A4 kâğıdına yazılarak afişin arkasına yapıştırılacaktır. 

 

ARA KONTROL (Planlama- Taslak)  

Projenizde bayramlarda devam ettirilen geleneklerle ilgili araştırmalarınızı tamamlayıp yapmış 

olduğunuz araştırma ve çalışmalardan elde ettiğiniz yeterli bilgileri içeren taslağınızı hazırlamış olunuz. 

Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate 

alınız. Hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. 

 

ÖNERİLER  

 

1. Hoşgörü, birlik ve beraberlik (ayet ve hadisler, kitap, dergi ve internet bilgisi) okuyunuz. Böylece 

İslam dinin birlik ve beraberliğe, hoşgörüye verdiği önemi daha kolay anlayabilir ve yorumlayabilirsiniz.  

2. Büyüklerinizden bu konuda görüş alabilirsiniz. 

 

 

DEĞERLENDİRMELER 

 İçerik: Eserler hakkında bilgiler (30p),  sonsöz (10p) 

 Görsel materyal kullanımı (20p) 

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

 Kaynakça (10p) 

 Proje düzen ve temizliği (10p) 

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

 

 
 


