
 

 
 
 

OKYANUS KOLEJLERİ 

“5.SINIFLAR ARASI MASAL ANLATMA YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ 
AMAÇ 
Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre kendilerini 
geliştirmelerine, millî ve manevî değerleri benimsemelerine, mesleğe ve geleceğe hazırlanmalarına, kendilerine güven 
duyabilmelerine, dili etkili kullanabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân 
sağlamak, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olma bilinci geliştirmek amacıyla bu yarışma düzenlenmiştir. 
 
A) Konuşma Kurallarını Uygulama  
1. Konuşmak için hazırlık yapar.  
2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.  
3. Konuşma yöntemini belirler.  
4. Dinleyicilerle göz teması kurar.  
5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.  
6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.  
7. Akıcı konuşur.  
8. Sesine duygu tonu katar.  
9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.  
10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.  
11. Konu dışına çıkmadan konuşur.  
12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur.  
 
B) Kendini Sözlü Olarak İfade Etme  
1. Kendine güvenerek konuşur.  
2. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.  
3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.  
4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.  
5. Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur.  
6. Konuşmasında ana fikri vurgular.  
7. Konuşmasında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları vurgular.  
8. Konuşmalarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır.  
9. Konuşmalarında önem belirten ifadeleri kullanır.  
10. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.  
11. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.  
12. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.  
13. Konuşmasının başında ve sonunda dikkat çekici ve çarpıcı ifadeleri kullanır.  
 
C) Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma  
1. Topluluk önünde konuşur.  
2. Üstlendiği role uygun konuşur.  
3. Masalı tekniğine uygun anlatır.  
4. Konuşmalarında betimlemeler yapar.  
5. Sorgulayarak konuşur.  
6. Masalı topluluk önünde anlatır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KAPSAM 
Masal Anlatma Yarışması, Okyanus Kolejleri 5. Sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.  
 
DAYANAK  
08.6.2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler 
Yönetmeliği 

 



 

 
 
 
 

 
GENEL ESASLARI  
1-Okyanus Kolejleri; Türkçe Zümresinin çalışmasıyla oluşan bir masal anlatma yarışması 
düzenlemektedir.  
2-Bu yarışmanın amacı: Halk edebiyatımızın sözlü ve yazılı geleneği olan masalları örnek alarak hayal gücünü 
geliştirip öğrencilerin kendini sözlü ifade edebilme becerilerini geliştirmektir.  
3-Masal Anlatma Yarışması 5.Sınıf öğrencileri arasındadır.  
4-Öğrencini anlatacağı masal en fazla 5 (beş) dakika olmalıdır. Öğrencinin anlatacağı masallar kendi hayal ürünü 
olup başkasına ait ya da bilinen bir masal olmamalıdır.  
5-Her kampüs önce kendi içerisinde yarışacaktır sonrasında da kampüs birincisi, şubeler arası birincinin belirleneceği 
finale katılacaktır.  
6-Yarışmaya katılım bireyseldir. Canlandırma, mizansen yapabilir. Ancak slayt gösterisi olmayacaktır.  
7-Masal anlatma yarışmasının kampüs finalini 08.12.2017 tarihine kadar her kampüs kendi konferans salonunda 
yapacaktır.  
8-Masal anlatma yarışmasının jüri üyeleri; şubedeki zümre başkanı tarafından seçilmektedir. Öğrencilerin derslerine 
girmeyen öğretmenlerden 3 jüri seçilebilmektedir.  
9-Yarışmacılar fon müziğini, kostümünü ve el eşyasını kendileri sağlayacak, bu konuda ilgili öğretmenlerinden destek 
isteyebilecektir.  
10-Yarışmanın sahne dekorunu her kampüs kendi hazırlanacaktır.  
11-Kendi şubelerinde birinci olan öğrenciler “5 Okyanus Yıldızı ile ödüllendirilecektir.  
12-Kendi kampüslerinde birinci olan öğrenciler kampüslerinde birinci olmalarını sağlayan aynı masalla şubeler arası 
birincinin belirleneceği yarışmaya katılacaktır. 
13- Kampüs birincilerinin finali 15.02.2018 tarihinde Bahçelievler Kampüsü Konferans salonunda saat 11.30’da 
başlayacaktır.  
14- Şubeler arası birinci “30 Okyanus Yıldızı”, ikinci “20 Okyanus Yıldızı”, üçüncü “10 Okyanus Yıldızı” ile 
ödüllendirilecektir. 
 
JÜRİ ÜYELERİ  
 Jüri üyeleri, kademe yöneticileri başta olmak üzere Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinden oluşan toplam üç 
kişiden oluşur.  
 
MASAL ANLATMA YARIŞMASI’NIN UYGULAMA AŞAMALARI  

 Yarışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm öğrencin masalı kaleme alması, ikinci bölüm ise 
öğrencinin yazdığı masalı sahnede anlatmasıdır.  

 Okyanus Koleji 5. Sınıf öğrencileri kendi yazdıkları masalları sahnede anlatacaktır. Bu yüzden masallar 5 
dakikayı geçmeyecek uzunlukta ve özgün olmalıdır. Öğrencilerimiz masallarını kendileri yazacaklar fakat 
ihtiyaç duydukları yerde öğretmenlerinden destek alabileceklerdir. Masal konusu olarak herhangi bir 
sınırlama yoktur.  

 Yazılan masalların kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize uygunluğu, masal özelliklerini 
taşıması öğrencinin şubesinde bulunan Türkçe öğretmenlerimizin görevidir.  

 Öğrencilerimiz sahnede kullanacakları ( her türlü eşya, kıyafet, ses, ışık…) materyalleri kendisi temin 
edecektir. Gerektiği yerde Türkçe öğretmenlerinden destek alabileceklerdir. Öğrenci masalı anlatırken jest 
ve mimiklerini kullanmakta özgürdür.  

 

Ön eleme: Her şube 5. Sınıf öğrencilerinden belirlediği öğrenciler arasında bir ön eleme yapar. ( Her şube belirlenen 
tarihe kadar ön eleme takvimini kendisi oluşturacak ve kendisi yapacaktır. )  
Paylaşılan Drive dosyasına şube birincilerinin isimlerini işlemek şube zümre başkanının görevidir.  
Final: 15.02.2018 tarihinde Bahçelievler Kampüsü Konferans salonunda saat 11.30’da şube birincileri yarışacaktır. 
Jüri değerlendirmesi neticesinde şubeler arası birinci belirlenir. Ödüller orada takdim edilir.  
PUANLAMA: jüri üyeleri ekteki forma göre öğrencileri değerlendirir. 
 
 

 
YARIŞMA TAKVİMİ 

 

 
Kampüs birincilerinin belirlenmesi için son tarih 

 
08.12.2017 (Her şube kendi salonunda yapacaktır.)  

 
Kampüs Birincilerinin finali 

 
15.02.2018 – Saat: 11.30- Bahçelievler Kampüsü 

 

  

  

 



 

 

 

 

EK-1 

 


