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2022- 2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM 

 

8.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROJESİ 

 

 

KONU: “Tek Kaçışlı Perspektif” 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

8.SINIF “Tek Kaçışlı Perspektif” 
Gözlem, Araştırma, 

Karşılaştırma, Yorumlama 

2. dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler;  

“Tek Kaçışlı Perspektif” çalışmasıyla ilgili araştırma yapınız. Daha sonra konuyla ilgili örnek olarak bir uygulama 

yapınız. Perspektifin ne olduğunu, çeşitleri arasındaki farkları belirtiniz.  

İzlenimlerinizi A3 kağıt üzerine tek kaçışlı olarak, uygulamalı yapmanızı ve sınıf içinde sunum yapmanızı istiyoruz. 

Konuyla ilgili ppt dosyası hazırlayınız. Araştırma aşamasında çeşitli kaynaklardan faydalanabilirsiniz. 

 

Planlı ilerlemeniz açısından öneriler kısmındaki yönergeyi izlemelisiniz. 

 

ARAŞTIRMA / ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA 

 Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

• Kapak  

• İçindekiler – SAYFA NUMARASI BELİRTİLEREK OLUŞTURULUR.  

• İçerik; “Tek Kaçışlı Perspektif “ 

• Terimler ve anlamları, 

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

• Tek kaçışlı perspektif nedir? Perspektifin doğuşu nasıl olmuştur? 

• Perspektif uygulamanızın içeriği nasıl oluşmaktadır? 

• Perspektif çeşitleri nelerdir?  

• Sonsöz  

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

• Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz. 
 

           ÖNERİLER: 

• Projeniz üzerinde çalışırken bir proje günlüğü tutunuz.  

• Yaptığınız çalışmaları not ediniz. 

• https://tr.wikipedia.org/wiki/Perspektif  

• Perspektif konusunu araştırırken, perspektif çeşitlerini ve kurallarını araştırabilirsiniz. Resimlerinde 

perspektifi kullanan ve kullanmayan ressamlara yer verebilirsiniz. Böylece araştırma yapacağınız konuyu 

daha kolay anlayabilir ve yorumlayabilirsiniz. 
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ARA KONTROL (Planlama-Taslak) 

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

yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. Perspektif konusunun, tarihi gelişimini araştırarak, eskiz 

çalışmaları yaparak uygulayınız ve bilgi toplayınız. Hazırlıklarınızı ve projeni devamında yapmayı 

düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. Çalışmanızın geliştirilmesine yönelik öneriler verecektir.  

 

• Proje İçeriği: “Tek kaçışlı perspektif” konusunun araştırılması, uygulama yapılması ve ppt dosyası 

hazırlanması. 

• 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     

 

 
 


