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TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

 
 
 

KONU: FOTOĞRAFLARDAN HİKÂYE OLUŞTURMA 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

6. Sınıf 
Fotografik 

Hikâye 

Oluşturma 

Fotoğraf bulma(ya da çekme), kurgu 

sıralaması yapma, Türkçeyi doğru, etkili, 

güzel kullanma ve yazma, yaratıcı olma 

2020-2021 

Eğitim-Öğretim 

Yılı  

Puanlama Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler, 

Bu projede sizden bulduğunuz fotoğraflardan ya da çektiğiniz fotoğraflardan hareketle bir kurgu oluşturmanız ve bu 

kurgudan yola çıkarak bir hikâye yazmanız beklenmektedir. 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 

1. Hangi konuda kurgu oluşturmak istediğinize karar veriniz. 

2. Seçtiğiniz bu konuya uygun en az 10 adet fotoğraf bulunuz ya da fotoğraf çekiniz.  

3. Hikâyenin kurgu ögelerini araştırınız ve yaratıcı yazma konusunda fikir edininiz. 

4. Hazırladığınız fotoğrafları hikâyenin kurgusuna uygun bir biçimde sununuz. 

5. Hazırladığınız kurgusal yazıyı öğretmen kontrolünden sonra düzenleyiniz. Projenin bitiminde sınıf içinde sunum 

yapacağınızı unutmamalı ve buna göre hikâyenizi hazırlamalısınız. 

6. Ödevinizin sonunda, yararlandığınız veya esinlendiğiniz kaynakları belirtmeyi unutmayınız. 

7. Sunum esnasında görsel ve işitsel materyallerden yararlanılmasının, izleyiciyi ikna etmek açısından faydalı 

olacağını unutmayınız. 

 

Projeniz aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmalıdır: 

 

1) Kapak  

2) İçindekiler 

3) İçerik: 

Seçtiğiniz fotoğraf sentezi 

Bu fotoğraflardan hareketle oluşturduğunuz kurgu 

4) Ön söz-Son söz 

 Ödevin seçilme nedeni 

 Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

 Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

5) Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.) 

 

ÖNERİLER 

1. Bireysel bir çalışmadır, grup halinde yapılamaz. 

2. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra aile veya arkadaşlarınıza örnek sunumlar yapabilir, onların da fikirlerini 

alabilirsiniz. 

3. Hikâyenizi ilgi çekici hale getirmek için dikkat çekici fotoğraflar bulabilir ve yaratıcı yazma tekniklerine 

bakabilirsiniz.  
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ARA KONTROL:  

Ödevinizde yer alacak fotoğrafları ve oluşturacağınız hikâyenin taslağını belirlemiş olmalısınız. Seçtiğiniz bu 

fotoğraflar ve kurgu planı için öğretmeninizin onayını aldıktan sonra ödevinizin bir sonraki aşamasına geçebilirsiniz.  

 

DEĞERLENDİRME 

Projeniz, öğretmeniniz tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. 

 

    * İçerik (50 puan)   
Ön söz ve son söze yer verme 

Fotoğrafların birbirini tamamlayıcı olması 

Konunun kurgulanarak aktarılması 

Kurgunun mantıksal bir bütünlük içinde olması 

   * Türkçeyi doğru kullanma ve yazma (20 puan)            * Kaynakça (5 puan) 

Sözcükleri doğru yazma                                               Yararlandığı kaynakları tarih göstererek belirtme 

Yazım ve noktalama kurallarına uyma 

Sunum yaparken düzgün ve akıcı bir dil kullanma                             

 

   * Düzen (10 puan)                                                          * Zamanı kullanma (15 puan) 
Yazı ve resimleri düzenli yerleştirme                         Belirtilen ara kontrol ve proje teslim tarihlerine uyma  

Temizlik ve düzen 

 

 
 
 
 


