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2022–2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5.SINIF 

 

GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROJESİ 

 

 

  KONU: Atık malzemeler ile 3 boyutlu heykel tasarlama. 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

5.Sınıf 
Atık malzemeler ile 3 

boyutlu heykel tasarlama. 

Atık malzemeleri 

dönüştürebilir. 
2. Dönem 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Bu projede sizden; atık malzemeler ile 3 boyutlu heykel tasarlamanızı istiyoruz. Atık malzemeden heykel yapan 

sanatçıları araştırıp kendi heykelinizin de arasında bulunduğu görseller ve yapılış aşamalarından oluşan bir sunum 

hazırlamalısınız. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zrv8bqsP8E0 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: Konu hakkında  

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

2.   İçindekiler (sayfa numarası belirtilerek oluşturulur), 

3.   İçerik Atık malzemeler nelerdir? Geri dönüşüm nedir? Dönüştürmek nedir? Heykel nedir? 

4.  Sonsöz  

• Ödevin seçilme nedeni, 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız, 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı, 

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

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

  

I. ARA KONTROL (Planlama) 

Projenizde heykel hakkında araştırma yaparak bilgi sahibi olunuz. Atık malzemeler ile heykel üreten sanatçıların 

eserlerini 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. A4 Kâğıdına yapmak istediğiniz çalışmalarınızın eskizini önce öğretmeniniz ile 

paylaşınız. Her aşamayı fotoğraflamalı ya da videoya kaydetmelisiniz. Kullanmayı planladığınız atık malzemeleri 

belirtiniz. Eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.  

 

ÖNERİLER: Arayacağınız bilgileri internetten ya da kitaplardan bulabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME  

Proje: Yazılı ve görsel dokümanlardan ve uygulamadan oluşacaktır.  

● İçerik (20p),  

● Dil ve anlatım / Türkçeyi doğru kullanma ve yazma (10p)  

● Görsel materyal kullanımı (20p) 

● Teknik (heykel) (20) 

● Araştırma teknikleri ve kaynakça (10) 

● İçindekiler (önsöz, sonsöz, düzen ve temizliği) (20p) 

NOT: Zamanlama (Ara kontrol ve teslim tarihlerine uyulması) (-20p) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zrv8bqsP8E0
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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     

 

 



 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 5. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROJESİ 

   3 

 


