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2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

 

5.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROJESİ 

 

  

KONU: ÇÖP ADAM RESİMLEME 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

5.Sınıf 
Çöp adam hikâye 

resimleme. 

Bir hikaye yazıp 

resimleyebilir.Fotoğraflayı

p videoya çekebilir. 

2.dönem 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler;  

Çöp adam çizimleri ile kurguladığınız bir hikâyeyi resimlemenizi istiyoruz; Önce hikayenizi kâğıda dökmenizi ve 

adımları resimlendirmenizi istiyoruz. Her bir kareyi fotoğraflandırıp/videoya çekip metniniz ile sunumunuzu 

hazırlamalısınız. Aşağıda örnek bir çalışma linki bulunuyor. Bu çalışmadan yola çıkarak sunumunuzu 

hazırlamalısınız. 

*Çöp adam hikâye örneği: https://www.youtube.com/watch?v=Id9PZ6OHKbo 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: Konu hakkında  

1.   Kapak (öğrencinin adı ve soyadı, sınıfı, numarası, ödevin konusu), 

2.   İçindekiler (sayfa numarası belirtilerek oluşturulur), 

3.   İçerik Hikayenizi anlatan bir metin. Fotoğraf/video nasıl çekilmeli kısa bilgilendirme ve uygulama. 

4.  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, kişileri ve varsa gezileri belirtmelisiniz.)  

  

I. ARA KONTROL (Planlama) 

Projenizde; Hikaye nedir? Fotoğraf/video nedir? Bu konuda araştırma yapınız. Hazırlıklarınızı ve projenin 

devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. Birinci kontrole kadar deneme bir çalışma 

hazırlayınız, taslağınızı-fikrinizi metne dökünüz. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın 

geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

 

ÖNERİLER: Arayacağınız bilgileri internetten ya da kitaplardan bulabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME  

Proje: Yazılı ve görsel dokümanlardan oluşacaktır.  

● İçerik (20p),  

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

● Görsel materyal kullanımı (20p) 

● Teknik (video) (20) 

● Araştırma teknikleri ve kaynakça (10) 

● İçindekiler (önsöz, sonsöz, düzen ve temizliği) (20p) 

NOT: Zamanlama (Ara kontrol ve teslim tarihlerine uyulması) (-20p) 

https://www.youtube.com/watch?v=Id9PZ6OHKbo
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2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ PROJE DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ 

Öğrencinin Adı-Soyadı:      Numarası:  Sınıfı:   Tarih: 

Proje Konusu: Çöp adam hikâye resimleme. 

KATEGORİ ÇOK İYİ İYİ ORTA GELİŞTİRİLMELİ 
Yetersiz 

(0) 
Puan Öğretmen Görüşü 

PROJE İÇERİĞİ 

 (Kavrama, tutarlılık, 

örneklendirme, özgünlük 

ve orijinallik) 

 

Öğrenci konuyu kavramış, sunumu 

kendi içinde tutarlı ve konu bütünlüğü 

içinde vermiş, orijinal ve özgün 

örneklendirmelerle etkili hale 

getirmiştir. (20) 

 

Öğrenci konuyu kavramış, 

sunumu kendi içinde tutarlı ve 

konu bütünlüğü içinde vermiş, 

örneklendirmelerle etkili hale 

getirmiştir. (15) 

 

Öğrenci konuyu kısmen 

kavramış, konu bütünlüğünü 

tam olarak sağlayamamış, 

sıradan örnekler vermiştir. 

(10) 

 

Öğrenci konunun çok az bir kısmını 

kavramış, konu bütünlüğünü 

sağlayamamış ve 

yetersiz/anlaşılmayan örnekler 

vermiştir. (7) 

 

   

ARAŞTIRMA 

TEKNİKLERİ 

(Kaynak kullanımı, kanıt 

kullanımı, alıntılar) 

 

Öğrenci oldukça farklı kaynaklardan 

faydalanmış, çalışmasını güçlü kanıt 

ve alıntılarla desteklemiştir. (10) 

 

Öğrenci farklı kaynaklardan 

faydalanmış, çalışmasını yeterli 

kanıt ve alıntılarla desteklemiştir. 

(8) 

 

Öğrenci aynı türde 

kaynaklardan faydalanmış, 

çalışmasını kısmen 

destekleyen kanıt ve alıntılar 

kullanmıştır. (6) 

 

Öğrenci bir kaynaktan faydalanmış 

çalışmalarını kanıt ve alıntılarla 

desteleyememiştir. 

(4) 

   

MATERYAL 

KULLANIMI  

(Film, Afiş, Dergi, 

Fotoğraf vs..) 

İçeriğe uygun, çok sayıda ve çeşitli 

türde materyal kullanılmıştır. 

(20) 

Kullanılan materyaller içeriğe 

uygun; yeterli sayıda ancak tek 

tip materyal kullanılmıştır. 

(15) 

Kullanılan materyallerin bir 

kısmı içeriğe uygundur, 

yeterli sayıda ve çeşitte 

değildir. (12) 

Kullanılan materyallerin hiçbiri 

içeriğe uygun değil ya da yeterli 

sayıda ve çeşitte değildir. 

(10) 

   

TEKNİK (Video) Topladığı verileri amacına uygun 

tasarlamıştır. Yaptığı çalışmanın 

özelliklerini gösteren kartı 

hazırlamıştır. (20) 

Topladığınız verileri amacına 

uygun tasarlamaya çalışmıştır. 

(15) 

Topladığı  verileri amacına 

uygun teknik 

kullanamamıştır. (8) 

Yeterince tekniğe uygun bir tasarım 

oluşturamamıştır. (5) 

   

DÜZEN 

 Düzen, Kapak 

 Önsöz, İçindekiler Son söz   

 

Belirtilen ölçütlerin tümüne tam olarak 

yer verilmiştir. (20) 

Belirtilen ölçütlerin 3 tanesine yer 

verilmiştir. (15) 

Belirtilen ölçütlerin 2 

tanesine yer erilmiştir (12) 

Belirtilen ölçütlere yeterince yer 

verilmemiştir (10)                          
 

  

DİL VE ANLATIM 

Dilin doğru ve etkili 

kullanılması 

 

Türkçe tamamen doğru ve etkili bir 

şekilde kullanılmış.  Yazım ve 

noktalama kurallarına tezin 

tamamında uyulmuş (10) 

 

Türkçe çoğunlukla doğru ve etkili 

bir şekilde kullanılmış.  Yazım ve 

noktalama kurallarına çoğunlukla 

uyulmuş. (8) 

 

Metnin bir kısmında doğru 

ve etkili bir şekilde 

kullanılmış.  Yazım ve 

noktalama hataları var. (6) 

Türkçe doğru ve etkili bir şekilde 

kullanılmamış.  Çok sayıda yazım ve 

noktalama hataları var. (4) 

 

   

Toplam      

 

   

 

 
 


