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6. SINIF MÜZİK DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK BESTECİSİ 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6. Sınıf Harika Çocuk Yasası   

Harika Çocuk Yasası ile ilgili 

araştırma yapar ve bu yasa ile yurt 

dışında eğitim alan müzisyenler 

hakkında bilgi sahibi olur. 

2.dönem 

 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler, 

 

1. Bu çalışmada sizden 1948 yılında çıkarılan Harika Çocuk Yasasını ve  bu yasa ile müzik eğitimi için yurt 

dışına gönderilen genç yeteneklerden iki tanesinin meslek yaşantısı ve hayat hikayesinin fotoğraflarla 

desteklenerek araştırmanız ve bu araştırmanızı ppt ya da dosya içinde hazırlamanız beklenmektedir.  

 

Projenizi aşağıda belirtilen konuları dikkate alarak hazırlayabilirsiniz. 

 

1. Hazırlayacağınız projeye kapak oluşturunuz ve isim veriniz. 

2. Hazırlayacağınız proje için içindekiler sayfası oluşturunuz.  

3. Projenize önsöz bölümü oluşturabilirsiniz. 

4. Harika Çocuk Yasası ile ilgili genel bilgiye sahip olunuz. 

5. Seçtiğiniz müzisyenlerin meslek yaşantısı, besteleri ve hayat hikayesi ile ilgili genel bilgilere sahip olunuz. 

6. Araştırmanızı fotoğraflarla destekleyiniz. 

7. Projenizin içeriğine uygun görsel materyaller kullanınız. 

8. Projenizde en az 4 kaynaktan yararlanınız ve yararlandığınız kaynakları belirtiniz.  

9. Kullandığınız dilin anlaşılır ve dilbilgisi kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz. 

10. Hazırladığınız ödevi albüm, ppt yada dosya formatında teslim ediniz. 

 

ARA KONTROL 

 

Projenizde yer vermeyi planladığınız kurumları ve bu kurumlara ilişkin bilgileri ara kontrol tarihine kadar 

belirlemeniz, hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşmanız 

gerekmektedir.   

 

 

ÖNERİLER 

 

1. Projeniz ile ilgili olarak çevrenizdeki müzik sanatçılarından bilgi alabilirsiniz. 

2.   Gazete ve dergilerin sanat sayfalarından yararlanabilirsiniz. 

3.   Kaynak gösterebileceğiniz internet sayfalarından yararlanabilirsiniz. 

5.   Müzik tarihi kitaplarından yararlanabilirsiniz. 
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DEĞERLENDİRME 

Projeniz, öğretmeniniz tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. 

• İçerik: Eserler hakkında bilgiler (10p), sunum yazısı (30p), sonsöz (10p) 

• Görsel materyal kullanımı (10p) 

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

• Kaynakça (10p) 

• Proje düzen ve temizliği (10p) 

• Zamanlama (Ara kontrol ve teslim tarihlerine uyulması) (10p) 

 


