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6. SINIF MÜZİK DERSİ PROJESİ 

 

 

 

 

KONU: ENSTRÜMAN ALBÜMÜ  

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6. Sınıf Enstrüman Albümü   

Senfonik orkestra çalgılarının 

özelliklerini ve araştırmayı seçtiği 

çalgı için yazılmış eserleri tanır. 

2.dönem 

 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler, 

 

Bu çalışmada; sizden Senfonik orkestrada bulunan çalgı gruplarına ait bir enstrümanın özelliklerini, tarih içindeki 

gelişimini,  bu enstrüman için beste yapan ünlü müzisyenleri ve virtüözleri kapsayan bir Enstrüman Albümü 

hazırlamanız beklenmektedir.  

 

Projenizi aşağıda belirtilen konuları dikkate alarak hazırlayabilirsiniz. 

 

1. Hazırlayacağınız albüme kapak oluşturunuz ve isim veriniz. 

2. Hazırlayacağınız albüme içindekiler sayfası oluşturunuz.  

3. Önsöz bölümü oluşturabilirsiniz. 

4. Seçtiğiniz enstrümanın özelliklerini ve tarihsel gelişimini fotoğraflarla ve kısa bilgilerle tanıtınız. 

5. Seçtiğiniz enstrüman için eserler yazan besteciler hakkında kısa bilgiler verebilirsiniz. 

6. Seçtiğiniz enstrümanı en iyi çalan kişiler hakkında kısa bilgiler verebilirsiniz. 

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 formatında teslim ediniz. 

 

ARA KONTROL 

 

Enstrüman Albümü’nde yer vermeyi planladığınız bölümleri ve araştırmaları ara kontrol tarihine kadar 

belirlemeniz, hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşmanız 

gerekmektedir.   

 

ÖNERİLER 

 

1. Enstrüman Albümü ile ilgili olarak müzik öğretmenlerinden bilgi alabilirsiniz. 

2.   Gazete ve dergilerin sanat sayfalarından yararlanabilirsiniz. 

3.   Süreyya Operası, CRR, İş Sanat, CKM, Zorlu Center, Borusan konser programlarından yararlanabilirsiniz. 

4.   Kaynak gösterebileceğiniz internet sayfalarından yararlanabilirsiniz. 

5.   Müzik tarihi kitaplarından yararlanabilirsiniz. 
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DEĞERLENDİRME 

 

Enstrüman Albümünüz, 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) 

 

 

 


