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2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJESİ 

 

Konu: Resimli deyimler ve atasözleri sözlüğü oluşturma 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

6. Sınıf 

Resimli 

Deyimler ve 

Atasözleri 

Sözlüğüm 

Araştırma, bilgi teknolojilerini 

kullanma, etkili yazma, kendini ifade 

etme, iletişim, yaratıcılık, planlama, 

ilişkilendirme 

2021-2022 

Eğitim-Öğretim 

Yılı  

Puanlama Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler, 

Bu projede sizlerden resimli deyimler ya da atasözleri sözlüğü oluşturmanız, sözlüğünüzde yer alan atasözleri 

ve deyimleri, anlamlarını yazarak görselleştirmeniz,  içlerinden bir tanesini seçip seçtiğiniz deyim/atasözü ile 

ilgili bir yazı yazmanız beklenmektedir. 

 

ARAŞTIRMA/ ÖN ÇALIŞMA- UYGULAMA 

• Türkçemizde bulunan deyimler ve atasözlerini araştırınız, ödevinize deyim veya atasözlerinin 

özelliklerini ekleyiniz. 

• Resimli Deyimler Sözlüğünüz için araştırdığınız deyim ve atasözlerinden 25 tane deyim veya atasözü 

seçiniz. 

• Belirlediğiniz deyim veya atasözlerini A’ dan Z’ ye alfabetik sıraya koyunuz. 

• Belirlediğiniz atasözlerinin veya deyimlerin her birini anlamına uygun olarak bir tümcede kullanınız. 

• Sözlüğünüze atasözü veya deyimin özelliklerini ve bu atasözlerini ya da deyimleri seçme 

nedenlerinizi açıklayan bir ön söz yazınız. 

• Sözlüğünüze atasözleri veya deyimlerin sayfa numaralarını içindekiler bölümü oluşturarak ekleyin. 

       

  

     RESİMLEME 

• Seçtiğiniz deyim veya atasözlerinin anlamlarıyla ilişkili resimler bulunuz ya da çiziniz. 

• Seçtiğiniz resimler veya çizimlerinizle sözlüğünüzü görselleştiriniz. 

• Sözlüğünüze kapak hazırlayınız. 

      

 

       ÖYKÜ/OLAY YAZISI YAZMA 

• Sözlüğünüz için belirlediğiniz deyim ve atasözlerinden birini seçiniz ve seçtiğiniz deyim veya 

atasözünün ana fikrinden yola çıkarak; kimler için hangi durumlarda söylenmiş olabileceğini 

düşünerek bu atasözü ya da deyimle ilgili bir öykü yazınız ve sözlüğünüze ekleyiniz. 

• Yazınıza uygun bir başlık veriniz. 

• Ödevinizin dil-anlatım, yazım-noktalama kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz. 

• Çalışmanız sırasında yararlandığınız kaynakları, bir kaynakça bölümü oluşturarak ayrıntılı olarak 

gösteriniz.  
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Projeniz aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmalıdır: 

1. Kapak  

2. İçindekiler  

3. İçerik 

Deyim ve atasözlerinden oluşan sözlük 

Görseller  

Hikaye yazma 

4. Ön söz-Son söz 

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

• İncelemelerinizde karşılaştığınız durumlar ve belgeselleri izlerken hissettiğiniz duygular 

5. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.) 

 

ÖNERİLER: 

1. Deyim ve atasözleri sözlüklerini incelemeniz projenizi yaparken faydalı olacaktır. 

2. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra aile veya arkadaşlarınıza örnek sunumlar yapabilir, onların da 

fikirlerini alabilirsiniz. 

 

ARA KONTROL:  

Deyim ya da atasözleri ile ilgili araştırma yapınız. Resimli Deyimler Sözlüğü ya da Resimli Atasözleri 

Sözlüğü için yirmi iki tane deyim ya da atasözü seçiniz ve seçtiğiniz deyim ya da atasözlerini alfabetik olarak 

sıralayarak anlamlarını bulunuz. 

 

DEĞERLENDİRME 

Projeniz, öğretmeniniz tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir: 

    * İçerik (50 puan)  

Ön söz ve son söz 

Resimli Deyimler Sözlüğü için araştırılan deyim ve atasözlerinden 25 tane deyim veya atasözünün seçilip 

belirlenmesi 

Belirlenen deyim ve atasözlerinin A’ dan Z’ ye alfabetik sıraya koyulması 

Alfabetik olarak sıralanan deyim ve atasözlerinin anlamlarının yazılması 

Seçilen deyim veya atasözleri için anlamlarıyla ilişkili resimler bulunması ya da çizilmesi 

Öykü/Olay yazısı yazılması 

  

   * Türkçeyi doğru kullanma ve yazma (20 puan)            * Kaynakça (5 puan) 

Sözcükleri doğru yazma                                               Yararlandığı kaynakları tarih göstererek belirtme 

Yazım ve noktalama kurallarına uyma 

Sunum yaparken düzgün ve akıcı bir dil kullanma                             

 

   * Düzen (10 puan)                                                          * Zamanı kullanma (15 puan) 

Yazı ve resimleri düzenli yerleştirme                         Belirtilen ara kontrol ve proje teslim tarihlerine 

uyma  

 


