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2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

 

Konu: Bilinen bir masalı günümüze uyarlama 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

6. Sınıf 

Bilinen bir 

masalı 

günümüze 

uyarlama  

Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma 

ve yaratıcı yazma 

2021-2022 

Eğitim-Öğretim 

Yılı  

Puanlama Anahtarı 

Sevgili Öğrenciler, 

 

Bu projede sizden istediğiniz bir masalı seçmeniz ve seçtiğiniz masalı ders öğretmeninizin onayına 

sunduktan sonra bu masalın günümüz dünyasında geçtiğiniz düşünmeniz ve bu fikir ışığında masalı yeniden 

yazmanız beklenmektedir. 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 

1. Çeşitli masal örnekleri okuyunuz ve size en uygun masalı seçme konusunda bu masallardan 

faydalanınız. 

2. Sesli masallar dinleyebilirsiniz, bu sayede kendinizi masalların dünyasına daha yakın 

hissedebilirsiniz. 

3. Ünlü masalcıları araştırınız ve masallarını yazarken nasıl bir yol izledikleri hakkında düşününüz. 

4. Masalları okurken veya dinlerken bu masallar günümüzde yaşansaydı neler olurdu, nasıl bir sonuca 

ulaşırdı, gibi sorular üzerine düşününüz. 

5. Masalları okurken veya dinlerken masal kahramanlarını gözünüzde canlandırmaya çalışınız. Bu, 

masal yazma sürecindeki yaratıcılığınızı artıracaktır. 

6. Aile büyüklerinizden size çeşitli masallar anlatmalarını isteyebilir ve bu masalları uyarlamanızda 

kullanabilirsiniz. 

 

Projeniz aşağıdaki adımlardan oluşmalıdır: 

 

1. İstediğiniz ve bilinen bir masalı seçiniz. 

2. Seçilen masalı öğretmeniniz ile paylaşınız. 

3. Seçilen masalı, günümüz dünyasında geçtiğini düşünerek yeniden yazınız. 

4. Yazılan masalı resimlerle destekleyiniz. 

 

Projeniz aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmalıdır: 

 

1) Kapak  

2) İçindekiler 

3) İçerik: 

Seçtiğiniz masalın kısa bir özeti 

Günümüze uyarlayarak yazdığınız masal 

4) Ön söz-Son söz 

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 



 

2 
2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

5) Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.) 

 

  

 

UYARILAR: 

1) Seçtiğiniz masalın, yeniden yazılmaya uygun olmasına özen gösteriniz. 

2) Yazdığınız masalın özgün olmasına dikkat ediniz. (Başka bir yerden alıntı olmamalıdır.) 

3) Masalınızı, masalın temel unsurlarını (karakterler, yer, zaman ve olaylar) dikkate alarak yazınız. 

4) Yazdığınız masal en az on sayfa olmalıdır.  

5) Seçtiğiniz masal konusunda projeye başlamadan önce mutlaka öğretmeninizin onayını alınız. 

 

ÖNERİLER 

1. Hangi masalı seçeceğinize karar vermeden önce birkaç masal okuyup size en fazla hitap eden masalı 

seçebilirsiniz. 

2. Masal yazma tekniklerini okuyabilir, böylece yazdığınız masalın kurallara uygun olmasını 

sağlayabilirsiniz. 

3. Çocukken dinlediğiniz masalları anımsayarak onlardan faydalanabilirsiniz. 

4. Masalınızı resimler, fotoğraflar ve çeşitli görseller ile desteklemek masalınızın okuyanlar üzerinde daha 

kalıcı bir etki bırakmasını sağlayacak ve masalınızı daha ilgi çekici hale getirecektir. 

 

ARA KONTROL  

Seçeceğiniz masalı ve yazacağınız masalı tüm hatları ile belirleyiniz. Bu aşamada masalınızın temel halini 

almış olması önemlidir. Öğretmeninizin eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik 

önerilerini dikkate alınız.   

 

DEĞERLENDİRME 

Projeniz, öğretmeniniz tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. 

 

❖ İçerik (50 puan)   

Uygun bir masal seçimi yapma ve masalın özetini çıkarma 

Seçtiğiniz masalı günümüz şartlarına göre yeniden yazma  

Yazılan masalı en az on sayfa olacak şekilde tasarlama  

Masalı destekleyecek görsellere yer verme 

 

❖ Türkçe’yi doğru kullanma ve yazma (20 puan) 

Sözcükleri doğru yazma ve Türkçeyi doğru kullanma 

Yazım ve noktalama kurallarına uyma 

 

❖ Kaynakça (5 puan) 

Yararlanılan kaynakları belirtme 

 

❖ Düzen (10 puan) 

Düzgün ve okunaklı el yazısıyla yazma 

Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat etme  

Çizgisiz kâğıda yazma 

Pilot ya da dolmakalem kullanma 

Kapak, ön söz/ son söz hazırlama 

❖ Zamanı kullanma (15 puan) 

Belirtilen ara kontrol ve proje teslim tarihlerine uyma  

 

 


