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2020 - 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI  

 

8.SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

 

KONU: SEÇİLEN BİR DİLBİLGİSİ KONUSUNU OYUNLAŞTIRMA 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

8. Sınıf 
Oyunlu 

Dilbilgisi 

Araştırma, inceleme, estetik zevk kazanma, 

yaratıcılık, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel 

kullanma  

2. dönem  

 

Puanlama Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler, 

Bu projede sizden seçtiğiniz bir dilbilgisi konusunu oyunlaştırmanız beklenmektedir. Bu esnada web araçlarından, 

dijital platformlardan yararlanabileceğiniz gibi dijital olmayan bir oyun da tasarlayabilirsiniz. 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA- UYGULAMA 

 

Oyununuzu hazırlarken şu dilbilgisi konularından bir tanesini seçebilirsiniz: 

 Sözcük türleri (sıfat, zamir, isim, zarf) 

 Fiilimsi/fiil 

 Cümlenin ögeleri 

 Anlatım bozuklukları 

 Cümle türleri  

 Ses olayları 

 Sözcükte yapı 

 

 Oyununuzun kurallarını belirleyin.  

 Oyununuzun grup halinde mi iki kişi ile mi oynanacağına karar verin. 

 Oyununuzun nasıl oynandığını anlatan bir kullanma kılavuzu hazırlayın. 

 Oyununuza bir ad verin. 

 Oyununuzu hangi dijital platformdan faydalanarak hazırlayacağınıza karar verin. (Bilişim Teknolojileri 

öğretmeninizden konu ile ilgili fikir alabilirsiniz.) 

 Tüm çalışmalarınızın yer alacağı bir oyun hazırlayın. 

 

ÖNERİLER: 

 Oyununuzu bir dijital platformda hazırlamak zorunda değilsiniz fakat bu şekilde hazırlamanız, web 

araçlarından faydalanmanız işinizi daha kolay hale getirecektir. 

 Bir oyun hazırlarken kullanılacak web araçları hakkında bilişim teknolojileri öğretmeninizden yardım ve 

bilgi alabilirsiniz. 

 Oyunun amacının dilbilgisi konularını eğlenceli hale getirmek olduğunu unutmayın. Oyunun sürükleyici 

ve yaratıcı olmasına özen gösterin. 

 

ARA KONTROL:  

Seçeceğiniz dilbilgisi konusuna karar veriniz. Oyununuzun kurallarını oluşturunuz. Oyununuzu hangi web aracını 

kullanarak ya da ne şekilde hazırlayacağınıza karar veriniz. Hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı 

düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın 

geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   
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DEĞERLENDİRME 

Oyununuz, öğretmeniniz tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir: 

 

 İçerik (50 puan) 

 Yaratıcılık (20 puan)   

 Kaynakça (5 puan) 

 Düzen ve Yaratıcılık (10 puan) 

 Zamanı kullanma (15 puan) 
 

                         
 
 

 


