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2022–2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5.SINIF 

 

GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROJESİ 

 

  KONU: ARKADAŞIMIN PORTRESİ 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

5.Sınıf Arkadaşımın portresi 

 

Portre çalışması yapar. 

 

2. Dönem 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Bu projede sizden; arkadaşlarınızın portresini çalışmanızı istiyoruz. Aşağıda Tate Museum web sitesinde yer alan 

videodan yola çıkarak bir portre çalışmasının adımlarını ve aşamalarını içeren fotoğraf ya da video ile 

sunumunuzu hazırlayabilirsiniz. 

Portre nedir? Bu konu hakkında detaylı bilgi edininiz, çalışmanız için örnek portreleri araştırınız. 

*Çalışma adımları ve örneği: https://www.tate.org.uk/kids/make/paint-draw/draw-friend 

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; Portre nedir? Dünya sanatından örnek vereceğiniz en ünlü portre çalışmaları neler? Etkilendiğiniz 

çalışmalar var mı? Portre çiziminizi yaparken esas aldığınız adımlar nelerdir? Hangi konulara çiziminiz esnasında 

dikkat ettiniz?         

      Görseller toplamak (internetten, sanat dergilerinden, gazete, reprodüksiyon… vb.) portre görselleri 

toplayabilirsiniz. Çalışma kağıdınızı mutlaka aşamalı olarak başlangıçtan sonuca dek fotoğraflayınız. 

Çalışmanızı oluştururken video da çekebilir, portre çiziminizi anlatabilirsiniz. 

6. Sonsöz  

• Ödevin seçilme nedeni, 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız, 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı, 

• Gözlem ya da incelemelerinizde kişilerle kurduğunuz empati ve yaşadığınız duygular. 

7. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları, kişileri ve varsa gezileri belirtmelisiniz.)  

 

I. ARA KONTROL (Planlama) 

Projenizde portre resimler hakkında araştırma yaparak bilgi sahibi olunuz. Örnekler arasında sunumunuzda 

kullanacağınız eserleri inceleyerek, görsellerinizi belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı 

düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. Birinci, kontrol tarihine kadar istenilen açılardan inceleme için yeterli 

bilgileri içeren taslağınızı hazırlamış olunuz. Resim kağıdınıza yapmak istediğiniz çalışmalarınızın eskizini 

(taslağını) önce öğretmeniniz ile paylaşınız. Eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik 

önerilerini dikkate alınız.  

 

 

ÖNERİLER  

1.  İnternetten portre resimleri inceleyebilirsiniz.  

2. Sanatçılarla ilgili bilgi ve görselleri internetten, sanat kitaplarından ve dergilerinden araştırma yaptıktan 

sonra kendi özgün cümlelerinizle içeriği oluşturunuz.   

 

 

 

 

 

 

https://www.tate.org.uk/kids/make/paint-draw/draw-friend
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DEĞERLENDİRME  

Proje: Yazılı, görsel dokümanlardan ve uygulama çalışmalarından oluşacaktır.  

 

● Proje İçeriği: Arkadaşımın portresi. Portre nedir? gerekli bilgi ve örnekler. 

● Dil ve anlatım / Türkçeyi doğru kullanma ve yazma  

● Görsel materyal kullanımı  

● Çizim ve Teknik- Uygulama 

● Araştırma teknikleri ve kaynakça 

● 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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