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2022- 2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 

 

7.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: Kitap Kapağı Tasarımı ve Öykü Resimleme. 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

7.SINIF 

Kısa bir öykü yazmanız ve bu 

öyküyü anlatan en az 5 resim 

yapmanız beklenmektedir. 

 

Gözlem, Araştırma, 

Karşılaştırma, 

Yorumlama 

2. dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler, 

Hayalinizden bir öykü yazmanız ve bu öyküyü anlatan en az 5 resim yapmanızı ve öykü kitabınızın kitap kapağını 

tasarlamanız beklenmektedir. Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki adımları izlemeniz size yardımcı olacaktır. 

1.Çalışma takviminizi oluşturunuz. 

2.Farklı öykü kitaplarının kitap kapaklarını inceleyiniz. 

3.Öykünüzde çizeceğiniz resimleri olayların sırasına göre belirleyiniz. 

4.Kitap kapağı bristol kartonun.(A4) ikiye katlanması ile oluşturulacaktır 

5.Kitabı resimlerken istediğiniz tekniği kullanabilirsiniz. 

6.Kitabınız, en fazla 15 en az 10 sayfadan oluşacaktır. (Kitabın içinde yapacağınız resimlerde dahildir.)  

7.Öykünüze uygun bir kapak hazırlamanız istenmektedir. 

 

Hikayenizin resimler ile bağlantısı, 

Araştırma beceriniz, 

Kaynaklardan ne ölçüde yararlandığınız, 

Yorumlama beceriniz, 

Temiz ve düzenli çalışmanız, 

Tasarımınız, 

Çalışmayı benimsemeniz dikkat edilmesi gereken hususlardır. 

 

            Planlı ilerlemeniz açısından öneriler kısmındaki yönergeyi izlemelisiniz. 

 

ARAŞTIRMA / ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

• Kapak  
• İçindekiler – SAYFA NUMARASI BELİRTİLEREK OLUŞTURULUR.  

• Kısa bir öykü yazmanız ve bu öyküyü anlatan en az 5 resim yapmanız beklenmektedir. 

• Sunum yazısı (Yazınız aşağıda belirtilen unsurların tümünü içermelidir.)  

• Öykü resimleme nasıl yapılır? 

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

• Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.) 
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           ÖNERİLER: 

• Projeniz üzerinde çalışırken bir proje günlüğü tutunuz. Yaptığınız çalışmaları not ediniz. 

• Öykü resimleme konusunu araştırırken ünlü çizerlerin, illüstratörlerin çizgi romanlarını, çizimlerini 

inceleyebilir, bu alanda nasıl ilerlediklerini ve nasıl başladıklarını araştırabilirsiniz. Böylece araştırma 

yapacağınız konuyu daha kolay anlayabilir ve yorumlayabilirsiniz.  

 

          ARA KONTROL (Planlama-Taslak) 

Çalışmalarınızın ana hatlarını ara kontrol tarihine kadar belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin devamında 

yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. Hazırlıklarınızı ve projeni devamında yapmayı 

düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. Çalışmanızın geliştirilmesine yönelik öneriler verecektir.  

 

• Kitap Kapağı Tasarımı ve Öykü Resimleme 

• Görsel materyal kullanımı  

• Dil ve anlatım / Türkçeyi doğru kullanma ve yazma,  

• Sunum (Sunum, yazılı ve görsel dokümanlardan oluşacaktır),  
• İçindekiler: Sonsöz… 

• Araştırma Teknikleri: Kaynakça… 

 

 

 

                                                        

                                                 

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     

 

 
 

 


