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materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   

 



 

 ii 

 

AÇIKLAMALAR ....................................................................................................... iii 
GİRİŞ ........................................................................................................................... 1 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ........................................................................................ 3 
1. ÇOCUK GÖSTERİ GİYSİ KALIPLARI ................................................................ 3 

1.1. Model Analizi İşlemleri .................................................................................... 7 
1.2. Çocuk Gösteri Giysi Modeli Uygulama ............................................................ 9 

1.2.1. Model Uygulamalı Pelerin Çizimi ............................................................. 9 

1.2.2. Model Uygulamalı Gömlek Çizimi .......................................................... 12 
1.2.3. Model Uygulamalı Elbise Çizimi ............................................................. 14 
1.2.4. Model Uygulamalı Elbise Açılımı ........................................................... 17 

1.3. Çocuk Gösteri Giysi Şablonu Hazırlama İşlemleri ......................................... 19 

1.3.1. Pelerin Şablon Çizimi ............................................................................... 19 
1.3.2. Gömlek Şablon Çizimi ............................................................................. 20 
1.3.3. Elbise Şablon Çizimi ................................................................................ 22 

1.3.4. Kapüşon ve Kapüşon Şablon Çizimi ........................................................ 26 
UYGULAMA FAALİYETİ ................................................................................... 28 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ......................................................................... 31 
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ...................................................................................... 32 
2. ÇOCUK GÖSTERİ GİYSİSİ ANA VE YARDIMCI MALZEME 

HESAPLAMALARI .................................................................................................. 32 

2.1. Çocuk Gösteri Giysilerinde Kullanılan Ana ve Yardımcı Malzemeler ve 

Özellikleri ............................................................................................................... 32 
2.1.1. Ana Malzeme ........................................................................................... 32 

2.1.2. Yardımcı Malzeme ................................................................................... 33 
2.2. Çocuk Gösteri Giysisi Ana ve Yardımcı Malzeme Hesaplamaları ................. 34 

2.2.1. Ana Malzeme Hesabı ............................................................................... 34 
2.2.2. Yardımcı Malzeme Hesabı ....................................................................... 37 

UYGULAMA FAALİYETİ ................................................................................... 38 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ......................................................................... 40 
MODÜL DEĞERLENDİRME .................................................................................. 41 

CEVAP ANAHTARLARI ......................................................................................... 42 
KAYNAKÇA ............................................................................................................. 43 

İÇİNDEKİLER 



 

 iii 

 
ALAN  Giyim Üretim Teknolojisi 

DAL/MESLEK Çocuk Giyim Modelistliği 

MODÜLÜN ADI Çocuk Gösteri Giysi Kalıpları 

MODÜLÜN TANIMI 

Çocuk gösteri giysi modeli uygulama, şablon çizim 

yapma, ana ve yardımcı malzeme hesaplama 

işlemlerinin anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL 

“6-12 Yaş Etek Kalıbı, 6-12 Yaş Elbise Kalıbı, 6-12 

Yaş Pantolon Kalıbı, 6-12 Yaş Eşofman Kalıbı, 6-

12 Yaş Gömlek Kalıbı, 6-12 Yaş Ceket Kalıbı” 

modüllerini başarmış olmak 

YETERLİLİK Çocuk gösteri giysi kalıpları hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğe 

uygun çocuk gösteri giysi kalıpları 

hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun çocuk gösteri giysi kalıpları 

hazırlayabileceksiniz 

2. Verimlilik ilkeleri doğrultusunda çocuk 

gösteri giysileri için ana ve yardımcı 

malzeme hesabı yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Çizim masası, aydınlık ortam  

Donanım: Kâğıt, kalem, silgi, cetvel, pistole, riga, 

eşel, mezura, temel beden kalıpları 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

 

Modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri 

belirlemek amacı ile öğretmeniniz tarafından 

hazırlanacak uygun ölçme araçları ile 

değerlendirileceksiniz. 

 AÇIKLAMALAR 
 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci 

 

Günümüzde giyinmek, vücudu dış etkenlerden koruma ihtiyacının yanı sıra insanların 

kendini dış dünyaya ifade ediş şekli hâline gelmiştir. 

 

Kendini ifade etmek, büyükler için olduğu kadar çocuklar için de önemlidir. Çocuğun 

kendini özgürce ifade edebilmesi ruhsal gelişimi açısından önemli bir durumdur. Kostüm, 

çocukta hayal gücünün gelişmesini, sanata karşı olan duyarlılığının artmasında da önemli bir 

rol oynar. Bu modülde çocuk gösteri giysi kalıpları hazırlama ile ilgili öğrenme faaliyetlerini 

bulacaksınız. 

 

Modülü başarıyla tamamladığınızda çocuk gösteri giysi kalıpları hazırlayabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında 

tekniğe uygun çocuk gösteri giysi kalıpları hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çocuk gösteri giysi kalıpları ile ilgili dergilerden, kataloglardan, mağazalardan 

ve çocuk gösterilerinden yararlanarak kostüm modelleri araştırınız. Elde 

ettiğiniz modelleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. ÇOCUK GÖSTERİ GİYSİ KALIPLARI  
 

Kostüm; insanların rahatlamalarını sağlamak, eğlendirmek, canlandıracağı karaktere 

bürünmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve daha çok gösterilerde kullanılan giysilerdir. 

 

Kostüm hazırlayabilmek için öncelikle tasarlanan kostümün çeşitli kaynaklardan 

orijinal yapısı araştırılarak kostüm hakkında bilgi ve doküman toplama aşaması tamamlanır. 

Bu aşamadan sonra aslına uygun olarak çizimine geçilir. Çizimlerin tamamlanmasından 

sonra hazırlanacak kostüm, kim tarafından kullanılacağı belirlenerek o ölçülere uygun olarak 

hazırlanır. 

  

Resim 1.1: Çocuk gösteri giysileri 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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Yeryüzünde yaşayan insanların değişik ırklara, milletlere, kültürlere, dinî inançlara, 

örf ve âdetlere sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Bu sebeple her toplum kendi kültürüne 

uygun bir giyim tarzı benimsemiştir. Bu tercih edilen giyim tarzı, yaşanılan coğrafyanın 

iklimi ile de doğrudan ilgilidir. Kostüm çeşitleri, yeryüzünün tarihi ve kültürel farklılıkları 

kadar çok sayıdadır. Kostümleri; palyaço kostümleri, ülke kostümleri, güncel kostümler, 

tarihî kahramanların kostümleri, masal ve çizgi film kahramanlarının kostümleri olarak 

sınıflandırabiliriz. 
 

 Palyaço Kostümleri 

 

Palyaço kostümleri, animasyon gösterilerinde kullanılan ve çocukların ilgisini çeken 

kostümlerdendir. Bu kostümler genellikle abartılı olarak hazırlanır. Renk ve desenleri de 

abartılı seçilir. 

 

Resim 1.2: Palyaço kostümü 

 Ülke Kostümleri 

 

Her ülkenin kendi kültürel özelliğine uygun olarak kullandığı giysileri vardır. Bu 

kostümler ülkelerin ve toplumların simgesi olduğu için o ülkenin tanıtımında önemli bir yeri 

vardır. Bundan dolayı animasyon gösterilerinde kullanılır. 
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Resim 1.3: Ülke kostümleri  

 Güncel Kostümler 

 

Doktor, hemşire, pilot, asker, polis kostümleri, kelebek, ağaç ve çiçek kostümleri veya 

cansız nesnelerin kostümlerini bu kategoriye alabiliriz. 

  

Resim 1.4: Güncel kostümler 

 Tarihî Kahramanların Kostümleri 

 

Tarihte önemli işler başarmış komutan, devlet adamı, kralların kostümleri, yaşadıkları 

dönemlerde giymiş oldukları giysilerdir. Bu giysilerden bazıları giysiyi giyen kişiler ile 

özdeşleşmiştir. Örneğin Atatürk’ün askerî giysileri, Osmanlı padişahlarının giysileri, 

Sezar’ın altın yapraklar ile süslü tacı ve elbisesi, Napolyon’un şapkası gibi. 

 

 Masal ve Çizgi Film Kahramanlarının Kostümleri 
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Masal kahramanları, giydikleri kostümler ile çocuklar için hem daha sevimli hem de 

daha cazip hâle dönüştürülür. Pek çok çocuk, bu kostümlere imrenerek bakar ve sahip olmak 

ister. Bunda bu kahramanın temsil ettiği rolün de büyük etkisi vardır. 

   

Resim 1.5: Masal ve çizgi kahramanlarının kostümleri 
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1.1. Model Analizi İşlemleri 
 

MODEL ANALİZİ 

Model No:022 Beden No: 6 yaş Firma adı: 

Ürün Adı: Kırmızı Başlıklı Kız Kıyafeti Tarih:…\....\........ Sezon: Yaz 

Artistik Çizim Model Tanımlaması 

 

Pelerin 

Kapüşonlu 

Ön ortasında düğmeli 

Düğme çapı: 1 cm 

İlik boyu:1,2 cm, 

Pelerin omuz boyu: 20 cm 

Gömlek 

Arkada fermuarlı 

Fermuar boyu: 25 cm 

Uzun kollu 

Kol uçlarında volan ve kol ağzı 

kurdeleli 

Kurdele genişliği: 1 cm 

Volan genişliği: 6 cm 

Elbise 

Kolsuz önden çapraz kordonlar 

Belden kemerli 

Kemer genişliği: 4 cm 

Daire etek 

Etek üstünde önlük 

Etek ucunda beyaz fisto 

Arka ortasında fermuarlı 

Fermuar boyu: 25 cm 

 

Önlük üzerine 

Çiçek motifi nakış işleme 
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PARÇA LİSTESİ 

Pelerin 

 

Ön pelerin   : 2 adet 

Arka pelerin: 2 adet 

Klapa          : 2 adet 

Pervaz         : 1 adet 

 

Gömlek 

 

Ön beden     :1 adet 

Arka beden : 2 adet 

Kol              :2 adet 

Kol volanı   :2 adet 

 

Elbise 

 

Ön üst beden    :2 adet 

Arka üst beden :2 adet 

Ön daire etek    :1 adet 

Arka daire etek :2 adet 

Aksesuar önlük:1 adet 

Ön kemer         :1 adet 

Arka kemer      :1 adet 

 

MALZEME ÖRNEKLERİ 

     
 

Kırmızı 

kristal 

saten 

Beyaz kristal 

saten 
Dok tela Düğme 

Kırmızı 

kurdele 
Beyaz fisto 
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1.2. Çocuk Gösteri Giysi Modeli Uygulama  
 

1.2.1. Model Uygulamalı Pelerin Çizimi 

 

Çizim 1.1:Pelerin çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Verilen modele göre çocuk kostümü kalıbını hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Ön Pelerin 
 6-12 yaş temel ön pelerin kopyasını alınız. 

 

 Ön ortasından aşağı 20 cm işaretleyiniz (1 

noktası). 
 

 Omuz ile yakanın kesiştiği yerden aşağı 20 

cm işaretleyiniz (2 noktası). 
  Kesişen yeri iyi tespit ediniz. 

 1 ve 2 noktalarını pistole ile etek ucuna 

paralel birleştiriniz. 

 Başlangıç ve bitiş noktalarına dik açı 

yapmayı unutmayız. 

 1 noktasından yukarı 16 cm işaretleyiniz (3 

noktası). 
 

 1 noktasından sağa 8 cm işaretleyiniz  (4 

noktası). 
 Oyuntunun şekline göre ölçünüz. 

 1 noktasından sağa 4 cm işaretleyiniz (5 

noktası). 
 

 3 ve 5 noktalarını cetvel ile birleştiriniz.  

 3 ve 5 hattı üzerinde 3 noktasından aşağı 9 

cm işaretleyiniz (6 noktası). 
 

 6 ve 4 noktalarını şekildeki gibi pistole ile 

kavisli çiziniz. 
 

 Omuz ile yakanın kesiştiği nokta merkez 

olmak üzere pergelinizi 2 noktasına kadar 

açarak sağa doğru 6 cm yay çiziniz (7 

noktası). 

 

 7 noktası ile omuz başını birleştiriniz.  

Klapa Çizimi 

 Omuzdan aşağı 3 cm işaretleyiniz. 

 Ön ortasından sağa 4 cm işaretleyiniz. 

 Bu noktaları pistole ile birleştirerek 4 

noktasına kadar uzatınız. 
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 Şekildeki gibi esas çizgilerle kalıbı 

tamamlayınız. 
 

Arka Pelerin 
 6-12 yaş temel arka pelerin kopyasını 

alınız. 

 

 Arka ortasından aşağı 20 cm işaretleyiniz 

(1 noktası). 
 

 Omuz ile yakanın kesiştiği yerden aşağı 20 

cm işaretleyiniz (2 noktası). 
 

 1 ve 2 noktalarını pistole ile etek ucuna 

paralel birleştiriniz. 
 

 Omuz ile yakanın kesiştiği nokta merkez 

olmak üzere pergelinizi 2 noktasına kadar 

açarak sağa doğru 6 cm yay çiziniz (3 

noktası). 

 

 3 noktası ile omuz başını birleştiriniz.  

Arka Pervaz 

 Omuzdan aşağı 3 cm işaretleyiniz. 

 Arka ortasından aşağı 3 cm işaretleyiniz. 

 İşaretlediğiniz noktaları şekildeki gibi 

pistole ile birleştiriniz. 

 

 Şekildeki gibi esas çizgilerle kalıbı 

tamamlayınız. 
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1.2.2. Model Uygulamalı Gömlek Çizimi 

 

Çizim 1.2: Gömlek çizimi 



 

 13 

UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Verilen modele göre çocuk kostümü kalıbını hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Ön Gömlek 

 6-12 yaş temel gömlek ön beden 

kalıbının kopyasını alınız. 

 

 Yakadan yukarı 1 cm işaretleyiniz.  

 1 cm işaretlediğiniz noktadan itibaren 

yaka oyuntusunu şekildeki gibi yeniden 

çiziniz. 

 Yaka oyuntusunu çizerken şekle dikkat 

ediniz. 

 Yeni çizdiğiniz yaka hattına paralel 3 

cm genişliğinde pervaz çiziniz. 

 Pervaz çiziminin yakaya paralel 

olmasına özen gösteriniz.   

 Esas çizgilerle çiziminizi tamamlayınız.  

Arka Gömlek 

 6-12 yaş temel gömlek arka beden 

kalıbının kopyasını alınız. 

 

 Yaka hattına paralel 3 cm genişliğinde 

pervaz çiziniz. 
 

 Şekildeki gibi esas çizgilerle kalıbı 

tamamlayınız. 
 

Kol ve Volan Çizimi 

 6-12 yaş temel gömlek kol kalıbının 

kopyasını alınız. 

 

 Kol boyunu volan genişliği (6 cm) kadar 

kısaltınız. 

 Kolun biraz dökümlü olmasını isterseniz 

volan genişliğinin 2/3’ü kadar 

kısaltabilirsiniz. 

 Volan için sayfanızın soluna bir dik 

çiziniz (1 noktası). 
 Dik açıları dikkatli alınız. 

 1 noktasından sağa 8 cm işaretleyiniz (2 

noktası). 
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 1 merkez olmak üzere pergelinizi 1-2 

arası kadar açarak şekildeki gibi daire 

çiziniz. 

 

 2 noktasından sağa 6 cm işaretleyiniz (3 

noktası). 
 

 1 merkez olmak üzere pergelinizi 1-3 

arası kadar açarak şekildeki gibi daire 

çiziniz. 

 

 

1.2.3. Model Uygulamalı Elbise Çizimi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim 1.3: Elbise çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Verilen modele göre çocuk kostümü kalıbı hazırlayınız  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Ön Elbise 

 6-12 yaş temel elbise kalıbı ön beden kopyasını 

alınız. 

 Gerekli işaret ve çizgileri 

almayı unutmayınız (Kb, 

Akb, bel hattı, beden hattı). 

 Ön ortasının bel ile kesiştiği nokta 1 noktası.  

 1 noktasından yukarı 4 cm işaretleyiniz (2 noktası).   

 Bel ile yan dikişin kesiştiği nokta 3 noktası.  

 3 noktasından yukarı 4 cm işaretleyiniz (4 noktası).   

 2 ile 4 noktalarını cetvelle birleştiriniz.  

 1 ve 3 noktaları arasını ölçerek 5 eşit parçaya 

bölünüz. 
 

 Etek ucunu 5 eşit parçaya bölünüz. 1-3 arasında 

böldüğünüz noktalarla kesik çizgilerle birleştiriniz. 

 Makas işareti koymayı 

unutmayınız. 

 Yaka ile omuzun kesiştiği nokta 7 noktası.  

 7 noktasını bele dik açı yaparak ön ortasına paralel 

bele kadar uzatınız. 
 

Arka Elbise 

 6-12 yaş temel elbise kalıbı arka beden kopyasını 

alınız. 

 Gerekli işaret ve çizgileri 

almayı unutmayınız (Kb, 

Akb, bel hattı, beden hattı). 

 Bel ile arka ortasının kesiştiği nokta 1 noktası.  

 1 noktasından yukarı 4 cm işaretleyiniz (2 noktası).  

 Bel ile yan dikişin kesiştiği nokta 3 noktası  

 3 noktasından yukarı 4 cm işaretleyiniz (4 noktası).  

 2 ile 4 noktalarını cetvelle birleştiriniz.  

 1 ve 3 noktaları arasını ölçerek 5 eşit parçaya 

bölünüz. 
 

 Etek ucunu ölçerek 5 eşit parçaya bölünüz. 1-3 

arasında böldüğünüz noktalarla kesik çizgilerle 

birleştiriniz. 

 

 Esas çizgilerle kalıp çizimini tamamlayınız.  
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Model analizini yaptınız mı?   

2. Modele uygun temel kalıpların kopyasını aldınız mı?   

3. Ön pelerin model uygulama işlemlerini modele uygun olarak 

yaptınız mı? 
  

4. Arka pelerin model uygulama işlemlerini modele uygun olarak 

yaptınız mı? 
  

5. Ön gömlek model uygulama işlemlerini modele uygun olarak 

yaptınız mı? 
  

6. Arka gömlek model uygulama işlemlerini modele uygun olarak 

yaptınız mı? 
  

7. Gömlek kolu model uygulama işlemlerini modele uygun olarak 

yaptınız mı? 
  

8. Elbise ön beden model uygulama işlemlerini modele uygun 

olarak yaptınız mı? 
  

9. Elbise arka beden model uygulama işlemlerini modele uygun 

olarak yaptınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine geri dönerek 

işlemleri tekrarlayınız. Yoksa bir sonraki bölüme geçiniz. 
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1.2.4. Model Uygulamalı Elbise Açılımı 
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Çizim 1.4 açılımı çizimi 
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1.3. Çocuk Gösteri Giysi Şablonu Hazırlama İşlemleri 
 

1.3.1. Pelerin Şablon Çizimi 

 

 

 

Çizim 1.5: Pelerin şablon çizimi 
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1.3.2. Gömlek Şablon Çizimi 
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Çizim 1.6: Gömlek şablon çizimi 
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1.3.3. Elbise Şablon Çizimi  
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Çizim 1.7: Elbise şablon çizimi 
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1.3.4. Kapüşon ve Kapüşon Şablon Çizimi  
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Çizim 1.8: Kapüşon şablon çizimi 
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Verilen modele göre çocuk kostümü kalıbının açılımını ve şablon çizimini yapınız.  

UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

Pelerin Şablon Çizimi 

 Pelerin model uygulama çiziminden ön, 

arka, klapa ve pervaz çizimlerinin ayrı 

ayrı kopyalarını alınız. 

 

 Ön pelerin kalıbının her yerinden 1 cm 

şablon payı veriniz. 

 Şablon çizgilerinin kalıp kenarlarına 

paralel olmasına dikkat ediniz. 

 Arka pelerin kalıbının arka ortası hariç 

her yerinden 1 cm şablon payı veriniz. 
 

 Klapa kalıbına şekildeki gibi 1 cm 

şablon payı veriniz. 
 

 Pervaz kalıbına arka ortası hariç her 

yerinden 1 cm şablon payı veriniz. 
 

 Şablon paylarını verdikten sonra 

kopyalarını alınız. 

 Şablon payları ve şablon üzerindeki yazı 

ve işaretler ayrı çizimler üzerinde 

gösterilmiştir. Şablon çizimi tek çizim 

üzerinde de gösterilebilir. 

 Parçaları şekildeki gibi yapıştırarak 

üzerine şablon bilgilerini yazınız.   
 

Gömlek Şablon Çizimi 

 Model uygulama çizimi üzerinden ön, 

arka, kol, pervaz ve volan kopyalarını 

alınız. 

 

 Ön bedende etek ucuna 2,5 cm şablon 

payı veriniz. Diğer yerlerde ise 1 cm 

şablon payı veriniz. Ön ortası kumaş katı 

olduğundan pay vermeyiniz. 

 

 Arka bedende arka ortasında fermuar 

boyu +1 cm kadar 2 cm, etek ucuna 2,5 

cm şablon payı veriniz. Diğer yerlerde 

ise 1 cm şablon payı veriniz. 

 

 Kol kalıbının her tarafından 1 cm şablon 

payı veriniz. 
 

 
 Volan kopyasını açarak alınız. Volan 

çiziminin her tarafından 1 cm pay 

veriniz. 

 

 Ön pervazda ön ortası kumaş katı, diğer 

yerlere 1 cm pay veriniz. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Arka pervazda arka ortası paysız, diğer 

yerlere 1 cm pay veriniz. 
 

 Şablon paylarını verdikten sonra tüm 

parçaların kopyalarını alınız. 
 

 Parçaları yeni bir sayfaya yapıştırarak 

şablon bilgilerini yazınız. 
 Çıt işaretlerini almayı unutmayınız. 

Elbise Şablon Çizimi 

 Ön ve arka beden kopyalarını model 

uygulama çizimi üzerinden alınız. 

 

 Ön 1 parçasının her tarafından 1 cm 

şablon payı veriniz. 
 

 Ön 2 parçasının ön ortası kumaş katı 

diğer yerlere 1 cm şablon payı veriniz. 
 

 Ön 3 parçasının ön ortası kumaş katı 

etek ucundan 2 cm diğer yerlerinden ise 

1 cm pay veriniz. 

 

 Arka 1 parçasının arka ortası 2 cm diğer 

yerlerinden ise 1 cm şablon payı veriniz. 
 

 Arka 2 parçasının arka ortası 2 cm diğer 

yerlerinden ise 1 cm şablon payı veriniz. 
 

 Arka 3 parçasının arka ortası 2 cm etek 

ucundan 2 cm diğer yerlerinden ise 1 cm 

şablon payı veriniz. 

 

 Parçaları yeni bir sayfaya yapıştırarak 

şablon bilgilerini yazınız. 
 

Kapüşon Çizimi 

 6 yaş temel kapüşon kalıbı üzerinden 

kopya alınız. 

 

 1 noktasından yukarı 12 cm işaretleyiniz 

(2 noktası). 
 

 2 noktası ile kapüşon yuvarlak hattını 

şekildeki gibi pistole ile çiziniz. 
 

Kapüşon Şablon Çizimi 

 Kapüşon kopyanızı alarak sayfanıza 

yapıştırınız. 

 

 Kapüşon kalıbının her yerinden 1 cm 

kapüşon kenarından 4 cm şablon payı 

vererek şekildeki gibi çiziniz. 
 

 Şablon kalıbının kopyasını alınız.  

 Parçaları yeni bir sayfaya yapıştırarak 

şablon bilgilerini yazınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Açma işlemi yapılmış pelerin, gömlek, elbise, önlük kalıplarının 

kopyasını doğru bir şekilde aldınız mı? 
  

2. Ön pelerin şablon çizimini tekniğe uygun olarak yaptınız mı?   

3. Arka pelerin şablon çizimini tekniğe uygun olarak yaptınız mı?   

4. Pelerin klapa ve pervaz şablon çizimini tekniğe uygun olarak 

yaptınız mı? 
  

5. Ön gömlek şablon çizimini tekniğe uygun olarak yaptınız mı?   

6. Arka gömlek şablon çizimini tekniğe uygun olarak yaptınız mı?   

7. Gömlek kol ve volan şablon çizimini tekniğe uygun olarak yaptınız mı?   

8. Elbise ön beden şablon çizimini tekniğe uygun olarak yaptınız mı?   

9. Elbise arka beden şablon çizimini tekniğe uygun olarak yaptınız mı?   

10. Kapüşon çizimini tekniğine uygun olarak yaptınız mı?   

11. Kapüşon şablon çizimini tekniğe uygun olarak yaptınız mı?   

12. Şablon üzerindeki yazı ve işaretleri eksiksiz olarak yazdınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak 

belirleyiniz. 

 

1. İnsanların rahatlamalarını sağlamak, eğlendirmek, canlandıracağı karaktere 

bürünmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve daha çok gösterilerde kullanılan 

giysiler aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kostüm               

B) Elbise 

C) Etek 

D) Pantolon 

2. Aşağıdakilerden hangisi animasyon gösterilerinde giyilen kostümlerdir? 

A) Ülke kostümleri              

B) Palyaço kostümleri 

C) Masal kahramanı kostümleri 

D) Tarihi kahraman kostümleri 

3. Doktor, hemşire, pilot, asker, polis kostümleri çeşidine göre aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Ülke kostümleri              

B) Palyaço kostümleri 

C) Güncel kostümler. 

D) Tarihi kahraman kostümleri 

  

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında çocuk gösteri giysisi ana ve yardımcı malzeme hesabını verimlilik ilkeleri 

doğrultusunda yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çocuk gösteri kıyafetlerinde kullanılan kumaşları ve aksesuarları 

araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. ÇOCUK GÖSTERİ GİYSİSİ ANA VE 

YARDIMCI MALZEME HESAPLAMALARI 
 

2.1. Çocuk Gösteri Giysilerinde Kullanılan Ana ve Yardımcı 

Malzemeler ve Özellikleri 
 

2.1.1. Ana Malzeme 
 

2.1.1.1. Pamuklu Kumaşlar 

 

Pamuklu ve pamuk karışımı kumaşlar daha çok çocuk giysilerinde tercih edilir çünkü 

bu tür kumaşlar renk alternatifleri bulunan, sağlıklı, temizlenebilir, nem çeken ve ekonomik 

türden tekstil ürünleridir. Pamuklu kumaşlar, kolay dikilmeleri ve form almada problemsiz 

olmalarından dolayı en çok tercih edilen kumaş türüdür. 

 

2.1.1.2. Yünlü Kumaşlar 

 

Yünlü kumaşlar, pamuklu kumaşlardan sonra en çok tercih edilen kumaş türüdür. 

Kolay form alabilir. Pamuklu kumaşlara göre pahalıdır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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2.1.1.3. Sentetik Kumaşlar 

 

Kostümlerde en çok tercih edilen kumaş türüdür. İstenen görümü sağlaması, dikiş 

rahatlığı, ekonomiklik gibi etkenlerden dolayı geniş kullanım alanı vardır. 

 

2.1.2. Yardımcı Malzeme 
 

2.1.2.1. Süsleme Gereçleri 

 

Çocuk giysilerinde süsleme önemli bir yere sahiptir. Çeşitli aplikeler, fistolar, 

danteller, sutaşı gibi hazır gereçler en çok tercih edilen süsleme gereçleridir. Kumaş 

üzerindeki desen ve renkler, nakış, işleme, boyama gibi direkt tekstil yüzeyine yapılan 

çalışmalar da bir çeşit giysi süsleme tekniğidir. 

 

  

Resim 2.1: Fiyonk Resim 2.2: Nakış 

 

Giysilerdeki kapamalarda kullanılan düğme, çıtçıt, fermuar gibi materyaller 

işlevlerinin yanında süsleme materyali olarak da kullanılır. Ayrıca cep, apolet, yaka gibi 

giysi bölümleri bazen süsleme özelliği taşır. 

 

Çocuk giysilerinde yaka, kol, etek ucu gibi çeşitli kısımların temizlenmesinde 

kullanılan pervaz ve biyeler süsleme özelliği taşır. 

 

 

 

 

 

Resim 2.3: Aplike Resim 2.4: Fisto 
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2.1.2.2. Aksesuarlar 
 

Kostümde kullanılacak aksesuarlar, kostümün özelliğine göre farklılık gösterir. Bazen 

bir gözlük, peruk bazen de farklı özellikteki başlıklar kostümün tamamlayıcısı olabilir. 

Eldivenler, takılar, maskeler, kemerler, papyon ve kravatlar da kostümü tamamlayan 

aksesuarlardandır. 

 
  

Resim 2.5: Kostüm aksesuarları 

2.2. Çocuk Gösteri Giysisi Ana ve Yardımcı Malzeme Hesaplamaları 
 

2.2.1. Ana Malzeme Hesabı 
 

Bu gösteri kıyafetinin üretiminde iki farklı renk kumaş kullanılacağı için kumaş 

metrajlarının ayrı ayrı hesaplanması gerekir. Kumaş hesabını aşağıdaki gibi pastal planını 

oluşturarak yapınız. Pastal planını oluştururken verimli ve ekonomik davranarak 

oluşturunuz. 

 

Pastal 1: Elbise, pelerin ve kapüşon 

Kumaş eni: 150 cm (Kumaş çift kat kullanılmıştır.) 

 

Pastal 2: Gömlek 

Kumaş eni: 100 cm (Kumaş çift kat kullanılmıştır.) 
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Çizim 2.1: Elbise, pelerin ve kapüşon pastal planı 
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Çizim 2.2: Gömlek pastal planı 
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2.2.2. Yardımcı Malzeme Hesabı 
 

Düğme:1 cm çapında 1 adet 
 

Fisto: Etek ucu ve önlük ucunu ölçerek fisto metraj hesabı yapılır. 
 

Kurdele: Kol ağzı x 2cm  +   100 cm (elbise ön ortası) 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Hazırladığınız kalıba göre pastal planı yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Pastal 1 ve Pastal 2 

 Kumaşı çift kat seriniz. 

 

 Büyük parçalara öncelik vererek 

kalıpları düz boy ipliğine ve kumaş 

katına dikkat ederek yerleştiriniz. 

 

 Kalıpların etrafından çiziniz.  

 Pastal 1 ve pastal 2 kumaş metrajını 

ölçünüz. 
 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ana ve yardımcı malzemeleri modele uygun olarak belirlediniz mi?   

2. Pastal planını oluştururken ekonomik davrandınız mı?   

3. Bütün parçaların yerleştirildiğini kontrol ettiniz mi?   

4. Pastal planını oluşturduktan sonra ana malzeme metrajını tespit 

ettiniz mi? 
  

5. Pastal planını oluştururken büyük parçalara öncelik verdiniz mi?   

6. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak 

belirleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi çocuk gösteri giysilerinde kullanılan ana malzemelerden 

biri değildir? 

 

A) Pamuklu kumaşlar             

B) Sentetik kumaşlar             

C) Yünlü kumaşlar             

D) Süsleme gereçleri 

2. Aşağıdakilerden hangisi kostümü tamamlayan aksesuarlardan biri değildir? 

 

A) Eldiven           

B) Kumaş             

C) Şapka 

D) Kemer 

 

3. Kostümde kullanılacak aksesuar……………..özelliğine göre farklılık gösterir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 

1. …………………… insanların rahatlamalarını sağlamak, eğlendirmek, 

canlandıracağı karaktere bürünmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve daha çok 

gösterilerde kullanılan giysilerdir. 

 

 

 

2. Tarihte önemli işler başarmış komutan, devlet adamı, kralların kostümleri, 

yaşadıkları dönemlerde giymiş oldukları giysiler…………………..kostümleridir. 

 

 

 

3. Çeşitli aplikeler, fistolar, danteller, sutaşı gibi hazır gereçler en çok tercih edilen 

……………….gereçleridir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

 

 

 

Bu modüldeki öğrenme faaliyetlerini başarı ile tamamladıysanız bir sonraki modüle 

geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 C 
 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 Kostümün 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 Kostüm 

2 Tarihi Kahraman 

3 Süsleme 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 43 

KAYNAKÇA 
 

 KURU Songül, Neşe ÇEĞİNDİR, Çocuk Giysi Tasarımında Kalıp Çizimleri, 

Gazi Kitabevi, Ankara, 2001. 

 MEB Yayınları, Tekstil Uygulama, Ankara, 1998. 

 MEGEP, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Çocuk Kostüm ve Aksesuarları 

Modülü, Ankara, 2007. 

KAYNAKÇA 


