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2020–2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6.SINIF 

 

TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

 
 

KONU: EMPATİ KURARAK BELİRLENEN BİR HAYVANIN AĞZINDAN GÜNCE 

OLUŞTURMA 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

6. Sınıf 

Evcil 

Hayvanım 

Günlük 

Tutuyor 

Araştırma, inceleme, günlük tutma, empati 

kurma, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel 

kullanma ve yazma 

2020-2021 

Eğitim-Öğretim 

Yılı  

Puanlama Anahtarı 

Sevgili Öğrenciler, 

Bu projede sizden seçtiğiniz bir hayvanın ağzından, onun başından geçenleri/geçebilecekleri tasarlayarak beş ay süreli 

günlük oluşturmanız beklenmektedir. 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 Günce oluşturmanız için günce (günlük) hakkında bilgi toplayınız. 

 Empati kavramı ve 1.kişi anlatım özellikleri hakkında bilgi edininiz. 

 Günlüğünüzü hangi hayvanın ağzından yazacağınızı seçiniz. Hayvanınızı seçiş nedeninizi belirttiğiniz bir ön söz 

yazısı hazırlayınız. 

 Seçtiğiniz hayvanın tüm özelliklerinin verildiği bir kimlik oluşturunuz. (Sahibi, fiziksel özellikleri, adı-soyadı, 

ırkı, ırkın özellikleri, yapmaktan zevk aldıkları, korkuları, ruhsal özellikler vb.) (Görsel kullanmanız önerilir.) 

 Günlük yazılarınızın üç ayı kapsayacak şekilde olmasına özen gösteriniz.  

 Günlük yazılarınız her ay için en az sekiz (8) yazıyı kapsamalı, toplamda en az 24 yazınız bulunmalıdır. 

 Yazdığınız yazılar en az üç (3) paragraf ve yirmi beş (25) cümleden oluşmalıdır. 

 Yazdığınız her yazıda kahramanınızın bakış açısına, kişilik özelliklerine yer vermelisiniz. 

 Yazılarınız farklı olayları kapsayan içerikte olmalıdır.  

 Bu ödevin size ne kazandırdığı, ödevi seçme nedeniniz vb. unsurları içeren son söz yazınız. 

 Günlüğünüzü oluştururken yararlandığınız kaynakları belirtiniz.  

 

Projeniz aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmalıdır: 

1) Kapak  

2) İçindekiler  

3) İçerik: 

 Tür hakkında (günlük/günce) bilgilendirme yazısı 

 Seçtiğiniz hayvanın kimliği 

 Ön söz 

 Günlük yazılarınız 

4) Ön söz-Son söz (Ödevin seçilme nedeni, ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız, ödevin kişisel gelişiminize, 

bakış açınıza katkısı, ödevinizi yaparken hissettiğiniz duygular) 

5) Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.) 
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UYARILAR: 

1) Günlüğünüzde yazdığınız her yazınızda hayvanınızın farklı özelliklerini ele almış olmaya ve o hayvanla 

empati kurmaya dikkat ediniz. 

2) Günlüğünüzde görsellere yer veriniz. (Resim ya da fotoğraf kullanılabilir.) 

 

ÖNERİLER 

1. Geçmişte yayınlanmış günlük yazılarına ulaşmak için interneti kullanabilirsiniz. Ancak ödevin tamamında interneti 

kullanmayınız. 

2. Ön söz yazımı için dergilerin “Editörden” bölümlerini inceleyebilir ya da basın-yayın bölümünden bilgi 

alabilirsiniz. 

3. Edebiyat dünyasındaki günlük türündeki eserleri (Anne Frank’ın Hatıra Defteri, Reşat Nuri Güntekin - Acımak vb) 

okuyabilirsiniz. İyi örnekler okumak günlük yazma sürecinde sizin de iyi bir günlük tutmanıza yardımcı olacaktır.  

 

ARA KONTROL:  

Projenizi hangi hayvanın ağzıyla yazacağınızı belirlemiş ve bu hayvanla ilgili kimlik oluşturmuş olmalısınız.   

Projenizde yer vermek istediğiniz yazıları ve çalışmalarınıza ait taslağı öğretmeninizle paylaşınız. Öğretmeninizin 

eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

 

DEĞERLENDİRME 

Projeniz, öğretmeniniz tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. 

 

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

Seçtiğiniz hayvanın kimliğine yer verme 

Günlüğün ne olduğunu anlatan yazıya yer verme 

En az kırk günlük yazısına yer verme (paragraf ve cümle sayısına dikkat ederek) 

Yazıların beş (5) aylık bir süreçte oluşturulmuş olması 

Türü dikkate alarak yazma 

Yazılarda, kahramanın özelliklerine yer verilmiş ve empati kurulmuş olması 

 

   * 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) 
Yazı ve resimleri düzenli yerleştirme                         Belirtilen ara kontrol ve proje teslim tarihlerine uyma  

Düzgün ve okunaklı el yazısıyla yazma 

Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat etme  

Defterin genelini düzenli kullanma 

Pilot ya da dolmakalem kullanma 

 

 

 


