
 

 

 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 

 

7.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: Cumhuriyet dönemi ressamı Osman Hamdi Bey ve “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı eserinin 

araştırılması. 
  

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7.Sınıf 

Cumhuriyet Dönemi 

Ressamı Osman Hamdi 

Bey ve Eseri 

Geçmişteki yaşam 

kültürlerini gösteren eserleri 

tanıma. 

2. dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler;  

Bu projede sizden, Cumhuriyet Dönemi ressamı Osman Hamdi Bey hakkında bilgi toplamanızı istiyoruz. 

“Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı eserinin hangi müzede sergilendiğini ve resimle ilgili araştırma yapmanız 

bekliyoruz. Bu projedeki araştırmalarınızı ve izlenimlerinizi yazılı ve ppt. sunum haline getirerek teslim etmenizi 

ve sınıf içinde sunum yapmanızı bekliyoruz. 

 

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; Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı eseri hakkında bilgiler görseller ve gezilerle 

desteklenmeli,  

Müze gezisi için kendinize gezi planı oluşturunuz, 

 Eserin hikâyesini öğreniniz, 

Eserin konusu, kullandığı materyal ve tekniği açıklayınız, 

Görseller toplayınız (Müze ve galeri afişleri, fotoğraf, broşür… vb.), 

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 belirtmelisiniz). 

 

I. ARA KONTROL (Planlama) Projenizde belirtilen Cumhuriyet Dönemi ressamı Osman Hamdi Bey kimdir?  

Hakkında bilgi edinerek, notlar alınız. Eserin hangi müzede olduğunu araştırınız. Hazırlıklarınızı ve projenin nasıl 

devam edeceğini öğretmeninizle paylaşınız. Birinci ara kontrol tarihine kadar konuyu tam olarak incelemiş ve eserin 

bulunduğu müzeye giderek eser hakkında notlarını almış, istenilen açılardan inceleme için yeterli bilgileri içeren 

taslağınızı hazırlamış olunuz. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik 

önerilerini dikkate alınız.   

 

ÖNERİLER  

 

Osman Hamdi Bey kimdir? İnternetten genel bir bilgi edinebilirsiniz. Osman Hamdi Bey in eserinin hangi müzede 

olabileceğini internet ya da kitaplardan, öğrenerek müzeye eğer mümkünse online bir gezi planı oluşturarak müzeyi 

ziyaret ediniz. Böylece projenizi daha kolay hazırlayabilirsiniz. 

Müzede “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı resmin önünde notlar alınız, duygu ve düşüncelerinizi yazınız. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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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