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2022–2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5.SINIF 

 

GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROJESİ 

 

 

  KONU: İstanbul’daki Müzeler hakkında araştırma. 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

5.Sınıf 
İSTANBULDAKİ 

MÜZELER 

Müze vb. yerlere ilgi ve istek 

duyma. 

Geçmişte ve günümüzde 

sanat eserleri arasındaki 

farklılıkları belirler. 

2. Dönem  

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Bu projede sizlerden; İstanbul’daki müzeler hakkında araştırma yapmanızı istiyoruz. Müze nedir? İstanbul’da ilk 

müze ne zaman açılmıştır? İstanbul’da kaç tane müze vardır? Sizin seçtiğiniz müze hangi konuları/tarihi objeleri 

sergilemek için kurulmuştur? Bir müzede geçmiş bir yaşama ait objeyi ve sanat eserlerini yakından görmek toplum 

yaşamı ve gelişimi için neden önemlidir? Bu araştırma esnasında ziyaret ettiğiniz müzelerden önerileriniz hangileri 

ilginizi çekti? İlginizi çeken çalışmalar, etkinlikler neler?  İzlenimlerinizi yazılı, görsel ve bir sunum halinde teslim 

ediniz ve sınıf içinde sunum yapınız.  

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:  

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

2.   İçindekiler (Sayfa numarası belirtilerek oluşturulur), 

3.   İçerik, müze ve çeşitleri hakkında kısa bilgiler, görseller ile destekleyiniz. 

● Müzenin tanımı ve çeşitlerini araştırınız. https://muze.gov.tr/muzeler 

● Müzelerin etkinliklerine katılıp duyuruları hakkında bilgi toplayınız. 

● Seçtiğiniz müzede sizi etkileyen çalışmaların görsellerini ve eserler hakkında bilgileri 
ekleyiniz.  

 

       4. Sonsöz  

● Ödevin seçilme nedeni, 

● Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız, 

● Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı, 

● Gözlem ya da incelemelerinizde yaşadığınız duygular. 

       5. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları, kişileri ve geçmişte yaptığınız gezileri belirtmelisiniz.) 

 
 

 

I. ARA KONTROL (Planlama) 

Müzeler hakkında bilgi toplayınız, çeşitlerini açıklayınız. Seçtiğiniz müzenin özelliklerini, neden seçmiş 

olduğunuzu açıklayınız. Hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle 

paylaşınız. 

Birinci ara kontrol tarihine kadar online müze seçimi yapılmış, müzeler hakkında fikir sahibi olunmuş, istenilen 

açılardan inceleme için yeterli bilgi ve görsel belge içeren taslağınızı hazırlamış olunuz. Öğretmeninizin, 

eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

 

 

 

 

 

https://muze.gov.tr/muzeler
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ÖNERİLER  

1. Müze ve çeşitleri ilgili bilgileri, internet kaynaklarından edinebilirsiniz.  

2. Müze etkinlikleri, sergileri ve atölye çalışmaları hakkında bilgi alabilirsiniz. 

DEĞERLENDİRME  

Proje: Sunum, (ppt.) yazılı ve görsel dokümanlardan oluşacaktır.  

● İçerik: Online müze ve çeşitleri hakkında bilgiler  

● Dil ve Anlatım /Türkçeyi doğru kullanma ve yazma 

● Görsel materyal kullanımı  

● Sunum  

● Araştırma teknikleri ve Kaynakça belirtme  

● İçindekiler (Önsöz, sonsöz, düzen ve temizliği)  

NOT: Zamanlama (Ara kontrol ve teslim tarihlerine uyulmaması)  

 

DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR PUAN 
ÖĞRENCİNİN 

ALDIĞI PUAN 
DÜŞÜNCELER 

GENEL ÖZELLİKLER  25     

Birinci Kontrol (Tüm okul için belirlenen ortak 

puan verilecektir.) 
5 

    

İkinci Kontrol (Tüm okul için belirlenen ortak 

puan verilecektir.) 
5 

    

Ödevin Zamanında Teslim Edilmesi (Tüm okul 

için belirlenen ortak puan verilecektir.) 
10 

    
Ödev hazırlama sırasında ders öğretmeninin 

rehberliğinden sık sık yararlanılması 
5 

    

İÇERİK ÖZELLİLERİ ( İÇ YAPI) 40     

Proje içeriği 5     

Görsel materyal kullanımı 10     
Dil ve anlatım / Türkçeyi doğru kullanma ve 

yazma  
10     

Sunum (Sunum, yazılı ve görsel dokümanlardan 

oluşacaktır)  
15 

    

ŞEKİL ÖZELLİKLERİ (DIŞ YAPI)  35     

İçindekiler: Sonsöz 5     

Araştırma Teknikleri: Kaynakça 5     

Kaynak ve dipnot bildirme tekniklerine uygunluk 5     

Dilin doğru ve etkili kullanılması 10     

Yazım-noktalama kurallarına uygunluk 10     

TOPLAM PUAN: 100     
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