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2020–2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6.SINIF 

 

TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

 
 
 
KONU:  OKUNAN BİR KİTAP İLE İLGİLİ GAZETE HAZIRLAMA 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

6. Sınıf 
Kitap ile İlgili Gazete 

Hazırlama 

Gözlem, araştırma, inceleme, 

Türkçeyi doğru kullanma ve 

yazma, yaratıcılık 

2020-2021 

Eğitim-Öğretim 

Yılı 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler,  

Bu projede sizden, okuduğunuz bir kitapla ilgili gazete hazırlamanız beklenmektedir. 

 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA/UYGULAMA 

 

Projenizi hazırlarken aşağıda belirtilen noktaları dikkate alınız: 

 

1. Okuduğunuz kitapla ilgili kişi, yer, zaman, olay unsurlarını belirleyiniz. 

2. Gazetenize bir baş sayfa ve ilgi çekici bir manşet ekleyiniz.  

3. Kitapta geçen olaylarla ilgili gazetenize birkaç tane haber yazısı yazınız.  

4. Kitapta geçen olaylarla ilgili gazetenize düşüncelerinizi ifade eden en az iki yazı yazınız. 

5. Kitapta geçen nesne, kişi ya da mekânlarla ilgili en az bir reklam metni yazınız. 

6. Kitapta geçen kişi, yer, zaman ya da olayla ilgili kısa bir kare bulmaca hazırlayınız. 

7. Belirtilen metinler dışında başka türden metinler ekleyerek gazetenizi zenginleştiriniz. (Magazin sayfası, iş 

ilanları, röportaj…) 

8. Gazetenizin ismi bir şekilde kitapla ilgili olmalıdır.  

9. Gazetenizi görsellerle desteklemeyi unutmayınız. 

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

  

1. Kapak 

2. İçindekiler  

3. İçerik 

      Gazeteye bir baş sayfa ve manşet eklenmesi 

      Seçilen kitap ile ilgili bir gazete hazırlanması (Baş sayfa, haber metinleri, düşünce / köşe yazıları,    

      reklam metinleri, kare bulmaca…) 

      Görseller  

4. Önsöz-Sonsöz (Ödevin seçilme nedeni, ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız, ödevin kişisel gelişiminize, 

bakış açınıza katkısı, gözlem ya da incelemelerinizde kişilerle kurduğunuz empati ve yaşadığınız duygular…) 

 

5. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  
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ÖNERİLER 

 

 Öncelikle hazırlayacaklarınız doğrultusunda günlük gazeteleri inceleyiniz. 

 Sayfa düzenine, yazım ve noktalamaya dikkat ediniz. 

 Hazırlayacaklarınızı görsellerle zenginleştiriniz. 

 Belirtilen türde gazete yazıları dışında başka türlerde yazılar eklemeniz gazetenizi ilgi çekici ve zengin 

içerikli bir hale getirecektir.  

 

ARA KONTROL  

 

Ara kontrole gelirken seçtiğiniz kitabı okumuş ve kişi, zaman, yer unsurlarını belirlemiş olmalısınız. Ayrıca 

gazeteniz için hazırlayacağınız metinlerin konularını belirlemiş olmalısınız. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

Projeniz, öğretmeniniz tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. 

 

    * İçerik (50 puan) 

       Ön söz ve son söze yer verme   

       Kitap ile gazete arasında ilişki kurabilme   

       Gazetede belirlenen bölümlere yer verme   

 

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

Sözcükleri doğru yazma                                         Yararlandığı kaynakları tarih göstererek belirtme 

Yazım ve noktalama kurallarına uyma                             

 

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

 

 

 
 
 
 
 
                    


