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AÇIKLAMALAR 
ALAN Hasta ve YaĢlı Hizmetleri 

DAL/MESLEK Hasta ve YaĢlı Bakım Elemanı 

MODÜLÜN ADI El Becerisi Aktiviteleri 

MODÜLÜN TANIMI 

El becerisi aktivitelerini planlamada dikkat edilecek 

noktalar, el becerisi aktiviteleri, demanslı hastada el 

becerisi aktiviteleri amacı ve önemine ait temel bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur.  

YETERLĠK El becerisine yönelik aktiviteler planlamak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli araç-gereç ve ortam sağlandığında 

yaĢlı ve hasta için el becerisi aktivitelerine yönelik plan 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. El becerisi aktivitelerini planlayabileceksiniz. 

2. BaĢlıca el becerisi aktivitelerini ayırt edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye, sınıf 

Donanım: Örgü ipleri, tığ, ĢiĢ, cam kâse, rölyef boyası, 

cam boyası, fırçalar, cam boya incelticisi, kumaĢ boyası, 

boncuklar, ip, seramik kase, düğme, iplik, bez parçası, 

sulu boya, kâğıt. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 
YaĢlılık süreci, bireyin fizyolojik ve psikolojik bir dizi değiĢiklikler geçirdiği etkin bir 

süreçtir. YaĢlıların fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan desteklenmeleri ve çevresi ile 

etkileĢim içinde bulunmaları gerekmektedir. 

 

Bu süreçte, yaĢlının boĢ vakitlerini iyi değerlendirmesi, kendine güven duygusunun 

geliĢmesi, el becerilerinin farkına varması veya var olan becerilerini geliĢtirmesi, toplumla 

iletiĢim kurması gibi amaçlara yönelik bakım elemanı hasta veya yaĢlıyı el becerisi 

aktiviteleri konusunda yönlendirmeli ve gereken desteği sağlamalıdır.  

 
Ayrıca demans gibi hastalığı olan yaĢlılarda hangi aktivitelerin, ne amaçla 

uygulanması gerektiği, bakım elemanı tarafından bilinmesi gerekir. 

 

El becerileri aktiviteleri modülü ile hasta ve yaĢlı hizmetleri alanında hasta ve yaĢlı 

bakım elemanı olarak yetiĢtirilecek sizlere, el becerilerilerine yönelik planlama yapmak 

yeterliliğini kazandırmak amaçlanmıĢtır. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

El becerisi aktivitelerini planlayabileceksiniz. 
 

 
 

 

 El becerisi aktiviteleri planlarken nelere dikkat etmek gerekir. AraĢtırınız, elde 

ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 El becerisi ve amaçları nelerdir? ÇeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Elde ettiğiniz 

bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. EL BECERĠSĠ AKTĠVĠTELERĠNĠ 

PLANLAMA 
 

Canlılar doğar, büyür ve geliĢir. Büyüme ve geliĢmenin ileri evresi yaĢlılık dönemidir. 

YaĢlılıkla ilgili değiĢik yaklaĢımlar ve tanımlamalar olmakla birlikte çoğunlukla benimsenen 

ölçüye göre 65 yaĢ ve üzerindeki bireyler „yaĢlı‟ olarak değerlendirilir. Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) yaĢlılığı, çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması olarak 

tanımlamıĢtır. 

 

YaĢlı bireyin desteklenmesi ve korunması aile yaĢamı açısından önemlidir. YaĢlılarda, 

aile kurumunun, koruyucu, eğitici, sosyal güvenlik sağlayıcı, psikolojik ve sosyal açılardan 

ayrı bir önemi vardır. Aile üyelerine güven verici hizmetler yürütmesi nedeniyle yaĢlılar aile 

ortamında kendi yerlerini daha güvenli ve anlamlı bulmaktadırlar. 

 

YaĢlıların fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan desteklenmeleri, çevresi ile etkileĢim 

içinde bulunmaları gerekmektedir. Bu desteğin sağlanmasında yaĢlının etkileĢim içinde 

bulunduğu sosyal ağın büyüklüğü ve algıladığı sosyal desteğin niteliği yaĢlılık dönemine 

uyumunda etkili olmaktadır. Ġnsanların yaĢamlarında önemli bir yeri olan ve gerektiğinde 

bireye duygusal, maddi ve kognitif (algılama, anlama, hatırlama, öğrenme, bilme gibi 

zihinsel süreçlerin tümü) yardım sağlayan tüm kiĢiler arası iliĢkiler, sağlığı korumaya 

yarayan sosyal destek sistemleri olarak tanımlanmaktadır. 

 

Sosyal destek, yaĢlılıkta refahın sürdürülebilmesinde en önemli rolü oynayan 

faktörlerden biridir. Sosyal destek, yaĢam kalitesini de artırmaktadır. 

 

YaĢlılığa yönelik psiko-sosyal kuramlardan, aktivite kuramına göre yaĢlının etkinlik 

durumunu önceki yaĢam biçimi, sosyo-ekonomik durumu ve sağlık düzeyi belirlemektedir. 

Sosyal etkinlikler, yaĢlının sosyal bütünleĢmesine yardım eder. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.1: Örgü kazak 

Aktivite kuramı, yaĢamsal bir kaynak olarak meĢguliyeti ve toplumsal yaĢama katılımı 

temel alır. Ġnsanların aktif oldukları ölçüde yaĢamdan haz duyacağı görüĢüne ve sembolik 

etkileĢim ilkelerine dayanır. 

 

El becerisi aktiviteleri, hasta ve yaĢlıların aktif olmasını sağlayacağı gibi onların 

kendine güven hissinin geliĢmesine, moral artıĢına, stres verici olaylarla baĢ etmeye olumlu 

katkılar sağlayacaktır. 

 

Eller insanın kendini ifadesinde en duyarlı ve etkili organlarıdır. Ġnsanın el becerisinin 

geliĢmesi, beynin biyolojik geliĢimine paraleldir. Hasta ve yaĢlılarda, el becerisi 

aktivitelerini planlarken hasta veya yaĢlının ilgisine yönelik beceriler tespit edilip o beceriler 

için gerekli araç, gereçler ve ortam sağlanmalıdır. 

 

El becerisi aktiviteleri, zamanı iyi değerlendirmek amacıyla hem yaĢlı bireye hem de 

çevreye olumlu katkılar sağlamaktadır. 

 

 El Becerisi Aktiviteleri Planlanırken Dikkat Edilecek Noktalar 

 

 El becerisi aktiviteleri yaĢlı bireyin ilgi alanına girmelidir. 

 Planlama yaparken bireyin istekleri göz önüne alınmalıdır. 

 YaĢlı birey, hangi el becerisi çeĢidini yapacaksa, o konuda bakım elemanı 

yönlendirme yapmalıdır. 

 YaĢlının aktiviteye daha aktif katılımını sağlamak için bu aktivitenin 

kendisine olan faydalarından söz edilmelidir. 

 Yaptırılacak aktivite için gerekli araç, gereçler ve ortam sağlanmalıdır. 

 Bakım elemanı, yaĢlı bireyle iletiĢim halinde olmalıdır. Onun aktiviteyle 

ilgili fikirlerini almalıdır. 

 YaĢlı bireyin düĢüncelerine saygı gösterilmeli ve aktif olmaya teĢvik 

edilmelidir. 

 El becerileri aktiviteleri, ev, huzur evi ve hastane gibi ortamlarda 

yapılabilir. Buna yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 
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Resim 1.2: Tığ iĢi örgü  

1.1. El Becerisi  
 

 Becerinin sözlük anlamı Ģunlardır: 
 

 Elinden iĢ gelme durumu, ustalık, maharet,  

 KiĢinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir iĢi baĢarma ve bir iĢlemi 

amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği,  

 Vücudun, yapılması güç alıĢtırmalara yatkın olması durumu, 

 KiĢinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir iĢi baĢarma veya bir iĢlemi 

amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneğidir. 

 

El becerisi ile bireyler, örgü örebilir, cam eĢyaları boyayabilir, ahĢap ve kumaĢ 

boyama gibi faaliyetler yapabilir. 

 

Resim 1.3: Cam boyama 
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1.2. El Becerisi Aktivitelerinin Amaçları 
 

 YaĢlı bireyin ilgi alanlarını keĢfetmesini ve becerilerinin farkına varmasını 

sağlamak, 

 BoĢ zamanlarını etkin bir Ģekilde değerlendirmesini sağlamak, 

 Kendine güven duygusunun geliĢmesini sağlamak, 

 Ġnce kas motor becerisini korumak, 

 Kaba kas motor becerisini korumak, 

 El, göz, kulak ve beynin koordinasyonunun devamını sağlamak, 

 Bilek kaslarının hareket kabiliyetini ve parmaklarını kullanabilme yeteneğini 

korumak, 

 Grup çalıĢması yapabilme becerisini korumak, 

 ĠletiĢim becerilerini korumak, 

 Planlama becerisini artırmak, 

 Kendi duygu ve düĢüncelerini, ortaya çıkardığı eserinde yansıtmasını 

sağlamaktır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
El becerisi aktivitelerini planlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 El becerisi aktivitelerinin amaçlarını ayırt 

ediniz. 

 El becerisi aktivitelerini ilgili 

kaynaklardan araĢtırınız. 

 El becerisi ile ilgili kurslara giderek, bu 

aktivitelere katılan bireylerle aktivitenin 

amaçları neler olabilir, görüĢünüz. 

 El becerisi aktivitelerinin planlanmasında 

dikkat edilmesi gereken noktaları 

sıralayınız. 

 Konuyu farklı kaynaklardan araĢtırınız. 

 Planlamada, bireysel ilgi alanlarının 

önemini kavrayınız. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

 

1. (   ) El becerisi aktiviteleri, zamanı iyi değerlendirmek amacıyla hem kiĢiye hem de 

çevreye olumlu katkılar sağlar. 
 

2. (   ) El becerisi aktivitelerinde kiĢi; duygu ve düĢüncelerini, ortaya çıkardığı eserde 

yansıtamaz. 
 

3. (   ) El becerisi aktivitelerinin amaçlarından birisi iletiĢim becerilerini korumaktır. 
 

4. (   ) Planlama yaparken bireylerin istekleri göz ardı edilmelidir.  
 

5. (   ) El becerisi aktiviteleri, yaĢlı bireyin boĢ zamanlarını etkin Ģekilde 

değerlendirmesini sağlar 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

BaĢlıca el becerisi aktivitelerini ayırt edebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 El becerisi aktiviteleri nelerdir. Kaynaklardan araĢtırarak elde ettiğiniz bilgileri 

sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Yakınınızda bulunan huzur evlerine gidip yetkililerden izin alarak, yaĢlı 

bireylerin yapmıĢ oldukları el becerileri ürünlerinin fotoğraflarını çekiniz. 

Bunları sunu haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. EL BECERĠSĠ AKTĠVĠTELERĠ 
 

YaĢlılar boĢ zamanlarını değerlendirmek, yeteneklerini geliĢtirmek amacıyla çeĢitli 

sanat kurslarına katılarak bilgi almak isteyebilirler. Ayrıca kurumların hobi atölyelerinde 

hediyelik süs eĢyaları ( mumluk, Ģekerlik, anahtarlık vb.), hediyelik ev mefruĢatı (nevresim 

takımları, yatak örtüleri, masa ve sehpa örtüleri, pike takımları), imitasyon hediyelik takılar 

(yüzük, bilezik, kolye, küpe, vb.), örgü iĢleri (çanta, bebek yelekleri, patikler, Ģallar vb.) 

yapabilirler. 

 

Resim 2.1: Huzur evlerinde yapılan örgüler 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1. El ĠĢi UğraĢılarının Sınıflandırması 
 

Örgü; 
 

YaĢlı için iyi zaman geçirme etkinliğidir. Böylece yaĢlı kendini faydalı bir birey 

olarak algılar ve etrafındaki bireylere hediyeler hazırlayabilir. Bilgisini, deneyimlerini, 

hislerini ve zevklerini yaptığı ürünlere aktarma imkânı bulur. 
 

Örgü, tığ iĢi örgü (dantel) ve ĢiĢ ile yapılan örgü olarak ikiye ayrılır. Örgünün yapılıĢı 

kolay, görünümü estetik, sağlam ve ekonomiktir. Uygulama alanı geniĢtir. 
 

 Tığ iĢi örgü (dantel); iplik ve tığ kullanılarak elde yapılan, zincir adı verilen 

tekniğin uygulanması ile oluĢan örgü tekniğidir. 

 

Resim 2.2: Dantel  

 ġiĢ ile örgü; yün iplik ve ĢiĢ kullanılarak elde yapılan, ilmiklerden meydana 

gelen örgü Ģeklidir. 

 

Resim 2.3: ġiĢ iĢi örgü  

 Örgünün Kullanıldığı BaĢlıca Yerler 

 Kullanıldığı yerler Ģunlardır: 

 Giyim eĢyaları, 

 ÇeĢitli örtüler, 
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 ÇeĢitli kenar temizlemeleri, 

 Örtü kenarları, 

 Yemeni kenarları, 

 Çantalar vb. 
 

 Boncuk 
 

Boncuk çeĢitli sanatsal ürünleri ortaya koymak amacıyla kullanılmaktadır. ( boncuk 

oyası, ev süslemeleri, takı yapımı, giysi süslemeleri vb.) Boncukların yanı sıra pul da 

kullanılmaktadır. Boncuk iĢi, geleneksel iĢlerimiz arasındadır. 
 

Boncuk ve pul iĢleri dantel, kumaĢ ve örgü üzerine de yapılabilir. Abiye kıyafetlerde, 

çoğunlukla kullanılan pul ve boncuk iĢleme tekniği, günümüzde spor kıyafetlerde, 

terliklerde, ayakkabılarda, çocuk kıyafetleri, ev dekorasyonu ve aksesuarlarda da 

kullanılmaktadır. 

 

Resim 2.4: Cam boncuk kolye 

Günümüzde yatak takımlarında, dekoratif örtülerde, ev dekorasyonunda (abajur, 

Ģamdan vb.), her tür kıyafetlerde, yemenilerde, (abiye kıyafetler, spor kıyafetler, çocuk 

giysilerinde, gecelik ve sabahlıklarda), aksesuarlarda (Ģapka, fular, Ģal, terlik, çanta, broĢ, 

mendil, eldiven, kolye küpelerde ve düğmelerde) pul boncuk iĢleme tekniği kullanılır. 

Seyrek olmayan sık dokunuĢlu bütün kumaĢlar üzerinde kullanılabilir. 

 

Resim 2.5: Boncuklu yemeni oyası  
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Pul boncuk, inci gibi malzemeleri tuttururken, sağlam olması için naylon iplik tercih 

edilir. Pul boncuk tekniğinde yardımcı iğne teknikleri kullanılırken sim, sırma, çamaĢır 

ipeği; kumaĢ özelliğine göre koton iplik, orlon, yün, rafya da kullanılabilir. 

 

Resim 2.6: Boncuk tasarımları 

Boncuk ile çalıĢma genelde yaĢlı bayanların tercih ettiği bir uğraĢı olmasının yanı sıra, 

hapishanelerde de yaygın olarak kullanılan zaman değerlendirme el becerisidir. 
 

 Cam Boyama 
 

Cam kırılgan ve Ģeffaf bir malzemedir. Pürüzsüz yüzeye sahip olup ıĢığı geçirme 

kapasitesi olduğundan diğer yüzeyindeki görüntüleri algılamamızı sağlar. 
 

Cam aĢırı soğutulmuĢ alkali ve toprak alkali metal oksitleriyle diğer bazı metal 

oksitlerin çözülmesinden oluĢan bir sıvı olup ana maddesi silistir. Kimyasal analizler sonucu, 

camın oksitler karıĢımı olduğu görülmüĢtür. Fiziksel anlamda cam denilince genellikle 

kristalleĢmeden katılaĢan sıvı bir madde anlaĢılır. Üretim sırasında hızlı soğuma nedeniyle 

kristal yapı yerine amorf yapı oluĢur. Bu yapı cama sağlamlık ve saydamlık özelliği 

kazandırır. 

 

Cam keĢfedildiğinden günümüze kadar çok çeĢitli kullanım alanları bulmuĢ stratejik 

önemi olan bir maddedir. BulunuĢundan günümüze kadar bir taraftan çeĢitleri artan, diğer 

taraftan da kullanım alanı artan cam, vazgeçilmez bir tüketim maddesidir. 

 

http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1260&Bilgi=s%C4%B1v%C4%B1
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Resim 2.7: Cam boyama 

Cam, doğal cam ve yapay cam olarak ikiye ayrılır. ÇeĢitli amaçlarla kullandığımız 

camlar yapay camdır. Doğal cam, obsidien olarak bilinmektedir. Yapay camın bulunması ve 

kullanımının yaygınlaĢması doğal camın önemini yitirmesine sebep olmuĢtur. Bu nedenle 

cam denildiğinde akla öncelikle yapay cam gelmektedir. 

 

Günümüzde en fazla kullanılan cam çeĢitleri, düz cam, buzlu cam, oto camları ve telli 

camdır. Oto camı dıĢındakiler, genellikle konutlarda kullanılmaktadır. Cam eĢya, laboratuvar 

cam malzemeleri, süs eĢyaları camın kullanıldığı diğer kullanım alanlarıdır. El becerileri 

kullanılarak, sade bir cam kâse kolayca dekoratif bir ev eĢyasına dönüĢtürebilir ve çok alımlı, 

zarif hediyelik eĢyalar haline getirilebilir. 

 

Ayrıca cam yüzeyleri boyamak baĢlı baĢına çok keyifli bir çalıĢmadır. Cam boyaları 

saydam ve kapatıcı olmak üzere çok geniĢ renk seçeneklerine sahiptir. Cam boyama 

yaparken güvenlik için aĢağıdakilere dikkat etmek gerekir. 
 

 Sentetik boya (yağlı boya) ve tinerle çalıĢırken bulunulan ortamda sigara 

içilmemeli ve mümkünse ortam havalandırılmalı, 

 Transfer çalıĢacağınız yüzeye mutlaka beyaz boya uygulanmalı, 

 Cam objelerle çalıĢmaya baĢlamadan önce cam mutlaka deterjanlı su ile 

yıkanıp alkol ile silinmelidir. Alkol bulunamadığında sirke ile silinmeli, 

 Transfer çalıĢmalarının yapıĢtırma ve soyma aĢamaları arasında en az 24 

saat 

 olmalı, 

 Fırçaların uzun ömürlü olması için uzun süre su içinde bırakmamalı ve 

her çalıĢma sonunda mutlaka kılları aĢağı bakacak Ģekilde ılık sabunlu su 

ile temizlenip açık havada kurumaya bırakılmalıdır. 
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Resim 2.8: Cam boyama 

Boyamaya baĢlamadan önce, boya yapılacak cam objeyi deterjanla iyice yıkayıp 

durulamak ve kurutmak gerekir. Yüzey mutlaka temiz olmalı, yoksa boya yüzeye düzgün 

uygulanmaz. Boyamak için doğal kıllı bir fırça tercih edilmeli, çünkü sentetik kıllı fırçalar 

cam boyasını iyi tutmaz. Boyama sırasında bir renkten diğer renge geçerken mutlaka fırçayı 

temizlemek gerekir. Bir bez ya da kumaĢ parçası üzerinde fırça kurutulmalıdır. Islak fırça 

boyanın seyrelmesine neden olur. Hata yapıldığında bezin üstüne bir miktar boya seyreltici 

damlatarak yüzey temizlenmelidir. 

 

Malzemeler 
 

 Cam kâse ya da vazo 

 Siyah rölyef boyası 

 Cam boyaları 

 3 ve 4 numara fırça (doğal kıllı) 

 Cam boya incelticisi 

 Temizlemek için bez ya da kumaĢ parçası  

 

Resim 2.9: Cam kase boyama 

Cam boyamak için öncelikle desenlerin kontürlerinde kullanılacak rölyef boyasına 

ihtiyaç vardır. Kontürler sayesinde dıĢ çizgiler oluĢacak ve bunlar sayesinde boyaların 

birbirine bulaĢması engellenmiĢ olacaktır. 
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YapılıĢı 
 

Cam boyamada önce istenilen desen çizilir. Cam kâse yana yatırılarak bir el ile 

tutulur. Rölyef boyasıyla ilk desenin dıĢ çizgileri çizilmeye baĢlanır. Boya tüpten yavaĢça 

sıkılarak çalıĢılır. Desen, ister Ģablon yardımıyla, ister yapan bireyin içinden geldiği gibi 

çizilir. Kâsenin tüm çevresi ortaya çıkarılarak desenlerin tümü tamamlanır. Farklı boyut ve 

Ģekillerde desenler resimlenmeye çalıĢılabilir.  

 

Kontürler tamamlanır. Tüm kompozisyon birbirine bağlanmalıdır. Kâsenin çevresinde 

çalıĢırken boyanın bulaĢmamasına dikkat edilmelidir. Kontürler tamamlandıktan sonra bir 

saat kurumaya bırakılır. Saç kurutma makinesiyle kurutma iĢlemi hızlandırılabilir 
 

Kuruma iĢlemi tamamlanınca renkli cam boyalarıyla kontürlerin içleri doldurulmaya 

baĢlanır.  

 

Kâseyi içinden tutarak parmaklar açılır ve kâsenin hareket etmemesine dikkat edilir. 

Çiçek deseni seçildiyse çiçeklerin ortaları boyanır. Sarı boya ve 4 numara fırça seçilebilir. 

Boya kuruduğunda ĢeffaflaĢacaktır. Eğer ihtiyaç duyulursa bir kat daha üstünden geçilebilir. 

Boyama iĢlemi tamamlanınca fırça temizlenerek kurumaya bırakılır. 
 

 KumaĢ Boyama 

 

YaĢlılar günün stresinden kurtulmak, boĢ zamanlarını değerlendirmek, faydalı iĢlerle 

meĢgul olmak için el becerini kullanarak güzel ve kullanıĢlı birçok ürün ortaya çıkarabilirler. 

Bu el becerilerinden biri de kumaĢ boyamadır. 

 

KumaĢ boyama ile kırlent, oda takımları, gözlük kılıfı, perde, mutfak takımı, masa 

örtüsü, fular, bluz, eĢarp, mendil, pano, çanta, abajur, kumaĢtan yapılmıĢ terlik, ayakkabı vb. 

yapılabilir. 

 

Resim 2.10: KumaĢ boyama 
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Malzemeler 
 KumaĢ 

 Fırça 

 ParĢömen kâğıdı 

 Kalem 

 KumaĢ boyası 

 Palet ve su kabı 

 
YapılıĢı 

 

KumaĢ düz bir alana yerleĢtirilerek boyanacak yerin alt kısmına kalın bir kâğıt parçası 

konur (altına boya geçmemesi için). Kullanılacak renkten bir miktar alınıp paletin üzerine 

konur. Boya, eğer kıvamında değilse az miktarda su eklenebilir. Boyanacak alan geniĢ ise 

kalın fırça, dar ise ince fırça ile boyanır. 

 

Boyama esnasında fırça darbeleri hep aynı yönde yapılmalıdır yoksa dalgalı bir 

görüntü oluĢabilir. BaĢka bir renge geçerken mutlaka fırça su ile temizlenmeli, aksi takdirde 

kullanılacak diğer rengin tonunda farklılaĢma görülür. 
 

Kopyalama yöntemi Ģu aĢamalardan oluĢur;  
 

 KumaĢ üzerine, hazırlanan desen kâğıdı iğnelenir.  

 KumaĢ ile desen arasına karbon kâğıdı yerleĢtirilir.  

 Desenin üstünden kalemle çizilerek model kumaĢa çizilir.  

 Metalik yaldızla desenin üzerinden kontür çizilir.  

 Kontürün içi kumaĢ boyası ile renklendirilir. 

 

Resim 2.11: KumaĢ boyama  

 Boyama Tekniği 
 

KumaĢ boyasında farklı teknikler kullanılarak değiĢik sonuçlar elde edilebilir.  

 

o Kontür tekniği; kullandığımız desenin kenarındaki çizgilerin 

üzerinden fırça ile hat olarak geçilmesidir. 
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o Tonlayarak boyama; bir rengin farklı tonlarını kullanarak yapılır. 

Genelde en açık tondan koyuya doğru yapılan boyama tekniğidir. 

o Düz boyama; seçtiğimiz deseni istediğimiz renge boyayarak 

uygulanır. Ġstenirse kullanılan rengin koyu tonuyla çerçeve de 

yapılabilir. Tüm bu tekniklerden yararlanarak farklı türde bir 

boyama Ģekli de uygulanabilir. 

 

 Sırma ve MaraĢ ĠĢi; MaraĢ iĢi boyamanın en büyük özelliği tek yüzlü bir 

iĢleme olmasıdır. Desenin altı özel olarak hazırlanan karton ile kabartılıp 

yedi kat sırma desen üzerinden atlatılarak kenarlarda içlik ile karĢılıklı 

tutturulur. Aynı iĢlem yan yana uygulanarak iĢlenir. 

 

Resim 2.12: Sırma ve MaraĢ iĢi 

 Renk Seçimi ve Uyumu 
 

Renk uyumu desenin ön plana çıkması açısından çok önemlidir. Bu yüzden birbiriyle 

uyumlu renkler seçilmelidir. Bunun yanında renkleri aynı oranda kullanmak ürüne monoton 

bir hava verir. Birbirine uyumlu farklı renkleri farklı oranlarda kullanmak desene canlılık 

katacaktır. Açık ve koyu renkler bir arada kullanılarak bu canlılık sağlanabilir. Alanlı 

çalıĢmalarda desenin içi genellikle açık renklerin hâkim olacağı Ģekilde doldurulmalıdır. 
 

AĢağıdaki boya karıĢımları sonunda Ģu renkler elde edilir. 
 

Kırmızı + Sarı = Turuncu 

Ġki kat kırmızı + Mavi = Mor 

Kırmızı + 2 Kat Mavi = Eflatun 

Kırmızı + Mavi + Siyah = Bordo 

Sarı + Siyah = Sütlü Kahverengi 

Mavi + YeĢil = Cam Göbeği 

Kırmızı + Sarı + Beyaz = Yavruağzı 

Mavi + Siyah = Lacivert 

Sarı + YeĢil = Açık YeĢil 

YeĢil + Kırmızı = Kına YeĢili 

Mavi + Beyaz + Siyah = Duman rengi 



 

18 

 KumaĢ Boyama Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

 

o KumaĢ üzerine deseni çizdikten sonra renk denemesi yapmadan 

boyamaya geçilmemeli. 

o KumaĢ üzerinde seçilen renk beklenilen tonda çıkmayabilir. Bunun 

için boyamanın hemen öncesinde minik bir kumaĢ üzerinde rengi 

test etmek gerekir.  

o Boyama yaparken kumaĢ kalın ise boyayı fazla miktarda sürmek 

gerekir. 

o Kabartma boya kullanırken boya çok çabuk kuruduğu için hızlı bir 

Ģekilde çalıĢmak gerekir. 

o Boya eĢit miktarda ve düzgünce sürülmeli ve boyanan yüzeyin 

üzerine tekrar boya sürülmemeli, 

o Boyama yapılacak kumaĢ temiz olmalı ve kırıĢık olmamalı, 

o Farklı markaların boyaları karıĢtırılarak bir arada kullanılmamalı, 

o Ġlk aĢamada kolay ve küçük iĢler denenmeli, 

o Boyalar kullanılmadan önce mutlaka çalkalanmalı, 

o Sık sık yıkanacak kumaĢlar az kabartmalı olmalı, 

o Sık sık yıkanacak kumaĢlarda pul ve sim iĢi az kullanılmalı, 

o Kenar kesiminde kumaĢın dağılmaması için kumaĢın tersine tırnak 

cilası sürülmeli, 

o Boyama yapılacak kumaĢın altına lüzumsuz pamuklu bir bez veya 

karton konulmalıdır. 
 

 Seramik 

 

Seramik, Yunanca boynuz anlamına gelen "keramos" sözcüğünden türetilmiĢtir. Eski 

Yunan'da keramos diye adlandırılan seramik kapların yanı sıra, seramik üreten çömlekçilere 

"kerameus", bu çömlekçilerin yerleĢim yerine de "keramikos" denilmekte idi. 

 

Seramik bir veya birden fazla metalin, metal olmayan element ile birleĢmesi ve 

sinterlenmesi sonucu oluĢan inorganik bileĢiktir. Genellikle kayaların dıĢ etkiler altında 

parçalanması ile oluĢan kil, kaolen ve benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta piĢirilmesi ile 

meydana gelir. Bu nedenle halk arasında piĢmiĢ toprak esas malzeme olarak bilinir. 

 

Ġlk insandan günümüze kadar geçen zaman içinde insanoğlu, çeĢitli amaçlarla 

maddeye biçim vermiĢ, maddeye hükmetmeye çalıĢmıĢtır. 

 

GeçmiĢten günümüze seramik, tarihsel, endüstriyel ve sanatsal ürünlerle karĢımıza 

çıkmaktadır. Hititlerden çivi yazısı, Antik Yunandan krater, Ġznik‟ten bir duvar çinisi ya da 

evimizde kullandığımız lavabo, kap-kacak olarak karĢımıza çıkabilmektedir. Böylesi geniĢ 

kapsamda ele alınan seramiğin tanımı, ancak bu üç alan gözetilerek sağlıklı 

yapılabilmektedir. 

 

Kimi zaman salt sanat objesi olabilen seramik, kimi zaman hem iĢlevsel hem de 

sanatsal olabilmektedir. 
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Resim 2.13: Seramik tablo 

Oldukça geniĢ sınırları olan seramik, "organik olmayan malzemelerin oluĢturduğu 

bileĢimlerin çeĢitli yöntemlerle Ģekil verildikten sonra, sırlanarak veya sırlanmayarak, 

sertleĢip, dayanıklılık kazanmasına varacak kadar piĢirilmesi bilim ve teknolojisidir Ģeklinde 

tanımlanmaktadır. Bu tanım ile seramiğin inorganik sayılan tüm malzemeleri içerdiği 

anlaĢılmaktadır. Bu malzemeler tüm beyaz eĢyalar, porselen, emaye, tuğlamsılar, cam, 

çimento, elektronik-nükleer seramikleri, aĢındırıcıları vb. kapsamaktadır. 
 

Kil belirli bir üretim sürecini geçirdikten sonra, sert ve deforme olmayan, bazı özel 

etkenler dıĢında hiçbir dıĢ etkiden kolayca etkilenmeyen bir malzeme haline gelir. 
 

Seramiğin çok yönlü alanlarından yararlanma ve insanın yaĢadığı çevre ile arasında 

bağ kurma olanağı artmıĢtır. Aynı zamanda seramiğin temel malzemesi kil, yaĢlının yaĢadığı 

çevre ile iliĢki kurmasında yaĢamsal bir özelliğe sahip olabilmektedir. Böylece yaĢlı, içinde 

bulunduğu çevreye kendi özgün ürünleri ile katılabileceğini görebilmektedir. Seramik 

çalıĢmalarında yaĢlılara çamurun yoğrulması aĢamalarında yardımcı olmak gerekir. Yorucu, 

güç isteyen bir iĢtir. Bunun yanı sıra çini boyama çalıĢmaları da kadın ve erkek yaĢlıların 

yapabileceği güzel bir uğraĢıdır. 

 

Resim 2.14: Seramik kâse boyama 
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 Seramiğin ġekillendirilmesi 
 

ÇeĢitli iĢlemlerden geçirilerek plastik hale getirilen kile, temel bazı teknikler 

kullanılarak biçim verilmesi iĢlemidir. ġekillendirmede kullanılan teknikler Ģunlardır. 
 

o Elle Ģekillendirme: Sucuk-fitil, plaka ve Ģablon teknikleri 

o Kalıpla Ģekillendirme: Üretilmesi istenen birimin alçı kalıp 

yöntemiyle çok sayıda kolayca üretimini sağlayan bir tekniktir. 

o Tornada Ģekillendirme: Geleneksel üretim tekniğidir. Dönen bir 

plaka üzerine, daha çok kırmızı kil kullanılmak suretiyle verilen 

biçimleri kapsar. Çamurun merkezde hareketini kontrol altında 

tutma esasına dayanan bu teknik, ayaklı ya da elektrikli tornalarla 

gerçekleĢir. 

 

YaĢlı grubu ile yapılacak çalıĢmalarda kilin Ģekillendirilmesinde kullanılacak en 

uygun teknik, birinci grupta anlatılan ve fazla malzeme kullanmayı gerektirmeyen, elle 

Ģekillendirme tekniğidir. 

 

Resim 2.15: Seramik (Kayseri Arkeoloji Müzesi) 

Seramik, ateĢin bulunup kullanılmasından sonraki tarihlerde yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

Seramiğin ilk hammaddesi balçık adı ile tanınan, çok ince taneli koyuca kıvamlı çamur 

birikintileridir. Ġlk seramik kaplarda balçık ile sıvanmıĢ sepetlerdir. Bu balçık sıvalı 

sepetlerin ateĢ ile buluĢup sertlik kazanmaları sonucu oluĢan seramik kaplar, kullanıĢlı 

kapları oluĢturdular. 
 

 Kili Elle ġekillendirmenin Yararları 
 

o Negatif elektriği alır. 

o Doğal bir üründür. 

o SakinleĢtirme etkisi vardır. 

o YaĢlıya grupla çalıĢma imkânı sunar. 

o El-göz koordinasyonu sağlar. 

o  Ekonomik bir üründür. 

o Üç boyutlu çalıĢmaya uygundur. 

o Dayanıklıdır. 

o Hayal gücünü geliĢtirir. 
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o Objeleri üç boyutlu görmeyi sağlar. 

o Hayal edilenlerin somut bir biçimde ifade edilmesi imkânını sunar. 

o Hem bedensel hem de zihinsel aktiviteye katkı sağlar. 

o YaĢlının problemlere farklı çözümler getirmesini sağlar. 

o Bireye, özgüven kazandırır. 

o Bağımsız düĢünmeye ve bunu uygulamaya imkân tanır. 
 

 AhĢap Boyama  
 

Ağaçtan hazırlanan eĢyalar üzerinde yapılan boya, cila, vernik iĢlemlerinin tümüne 

ahĢap boyama (üst yüzey iĢlemleri) adı verilir. AhĢap boyama eĢyaların güzelleĢtirilmesi ve 

dıĢ etkilerden korunması amacı ile yapılmaktadır. 

 

Bugün ahĢap boyama olarak bildiğimiz bu sanatın geçmiĢi kültürümüzde çok eskilere 

dayanmaktadır. Adını ilk olarak Edirnekâri olarak duyuran bu sanat, 14. yy‟dan sonra ahĢap 

ve deri gibi çeĢitli malzemeler üzerine uygulanmıĢtır. 

 

YaĢlıların kurslara katılarak ve huzur evi gibi kurumlarda kalan bireylerin kurum 

atölyelerinde görevli kiĢilerden destek alarak kolayca yapabilecekleri ahĢap boyama, hoĢça 

vakit geçirmeyi sağlar. 
 

 

Resim 2.16: YaĢlıların yaptıkları ahĢap boyama kutular 

Malzemeler; 
 

 AhĢap obje (eski bir eĢyanın ya da hobby mağazalarından alınan ham 

obje)  

 Zımpara  

 Akrilik boya,  

 ÇeĢitli kalınlıkta fırçalar ve vernik (Ġsteğe göre yarı mat da olabilir.) 

 Bez parçası, 

 Patina cilası, 

 Transfer tutkalı. 
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YapılıĢı 

 

Öncelikle boyama yapılacak obje ne olursa olsun iĢe zımpara yaparak baĢlanır. Kuru 

bir bezle tozu alınan objenin, ipeksi bir yüzeye sahip olduğundan emin olduktan sonra açık, 

istenilen renkte boya bir kat sürülür. Boyanın ilk katı iyice kuruduktan sonra su zımparasıyla 

hafifçe, yeniden zımparalanıp ikinci kat boya sürülür. Kuruma iĢlemi bittikten sonra üzerine 

aĢağıda bahsedilecek olan tekniklerden biri uygulanabilir ya da sade bir Ģekilde vernikleyip 

kullanıma hazır hale getirilebilir. 
 

 AhĢap Boyama Teknikleri 
 

o Transfer Tekniği 

 

Obje zımparalanır. Birinci kat açık renk akrilik boya ile boyanır. Kuruduktan sonra 

tekrar zımparalanır (Pürüzsüz yüzey fotokopi kâğıdının iyi yapıĢmasını sağlar.) ve ikinci kat 

boyanır. Kuruması beklenir.  

 

Fotokopinin ön yüzeyine transfer tutkalı fırçayla düzgün bir Ģekilde sürülür. Bir gazete 

kağıdının üzerinde kurumaya bırakılır (yaklaĢık yarım saat). Ġkinci kat sürülür, 

bekletilmeden obje üzerine yukarıdan aĢağıya doğru yapıĢtırılır. Üzerine bir bezle veya doku 

süngeriyle bastırarak hiç hava kabarcığı kalmamasına özen gösterilir. Aksi halde o bölümlere 

resim transfer olmaz. Kenarlara taĢan tutkallar nemli bezle silinir. 4 ila 24 saat arasında 

kurumaya bırakılır. 

 

Resim 2.17: YaĢlıların yaptıkları ahĢap boyama tepsiler 

Kare sünger iyice ıslatılarak fotokopinin üzerine sürülür. Fotokopi kağıdı iyice 

ıslandıktan sonra yavaĢ yavaĢ ovalanarak kağıdın çıkması sağlanır. Fotokopide renklerin 

yoğun olduğu yerlerden kâğıt kolayca sökülür. Beyaz olan yerlerde fotokopi boyası olmadığı 

için kağıdın sökülmesi daha fazla nemlendirmeyi gerektirir. Resim ince bir tabaka halinde 

yüzeye taĢınmıĢtır. Kullanılan boyanın uygun renkleri ve uygun fırçası ile tamponlanarak 

resim tamamlanır. Gereken yerlerde sivri uçlu fırça kullanılır. 

 

Obje üzerinde transfer iĢlemi bittikten sonra resim herhangi bir teknikle bütünleĢebilir. 

(fırça tekniği, eskitme tekniği, çatlatma vb.) Obje parlak veya mat vernikle cilalanır. 
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o Stencil 

 

Stencil delikli kalıpla kopya etmek veya iĢaret etmek anlamlarına gelir. 
 

Madeni levhadan kesilmiĢ resim veya marka kalıbı, delikli kalıp; böyle bir kalıpla 

basılan Ģekil veya marka; Ģablon; mumlu kâğıt gibi malzemeler kullanılır. 

 

Resim 2.18: Stencil tekniği 

Ġkinci aĢamada kullanılacak boya sulandırılmadan Ģablon yerleĢtirilir ve tampon fırça 

ile boyama iĢlemi tamamlanır. Stencil uygulaması yapılan fırça mutlaka kuru olmalıdır. Sulu 

kıvamda boya ya da ıslak bir fırça ile bu teknik baĢarılı olmaz. Verniği sürüldükten sonra 

obje kullanıma hazırdır. 

 

o Vernik Çatlatma 
 

AhĢap boyama yapılacak obje, zımparalanıp temizlendikten sonra boyanır, istenilen 

teknik kullanılarak ve süslenerek çatlatmaya hazır hale getirilir. 
 

TamamlanmıĢ objenin birinci verniği sürülerek kurumaya bırakılır. Çatlatmanın güzel 

olabilmesi için birinci kat vernik iyice kuruyana kadar beklemek gerekir. Kurutmak için 

ısıtıcı fön gibi cihazlar kullanılmamalıdır. 
 

Daha sonra ikinci kat vernik sürülür ve tekrar kurumaya bırakılır. Ortalama kuruma 

süresi 4 - 6 saattir. Ġkinci kat vernik kurudukça çatlama gerçekleĢir. 

 

Resim 2.19: Çatlatma tekniği  

Obje iyice kuruduktan sonra pamuklu bir bez yardımıyla yağlı boya sürülerek 

çatlakların dolması sağlanır. Çatlaklara sürülecek yağlı boyanın rengi objeyle kontrast 
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oluĢturursa çatlaklar daha güzel meydana çıkar. Son aĢamada obje sprey vernik veya sentetik 

vernikle verniklenir. 
 

o Eskitme (Patine) Tekniği 
 

Zemin beyaz ya da açık renklerde akrilik boya ile boyanır, kurutulur. Metalik renklerle 

de patina çalıĢılabilir. 
 

Patina iĢlemi bir bezle veya fırça ile yapılır. Kuru bir bezin (penye kumaĢı) üzerine 

biraz patina cilası alınır, üzerine kullanılan boya çok az alınıp yüzeye sürülür. Aynı iĢlem 

palet içinde patina cilası ile yağlı boyanın karıĢtırılıp fırça ile sürülmesiyle de yapılabilir. 

Yüzey, kullanılan boyanın renginde bir cila tabakası ile kaplanmıĢ olur. Daha sonra kuru bir 

penye bezle ıĢıklı gözükmesini istediğiniz yerlerden patina cilası silinir. Kutu kurumaya 

bırakılır. Böylece eskitme iĢlemi yapılmıĢ olur. Obje üzerine çizilen desen, canlılığını 

kaybederek eski bir görünüm almıĢ olur. Patina cilası koruyucu bir tabaka oluĢturduğu için 

verniklemek gerekmez. Ancak eskitme tekniği yapılan objenin üzeri isteğe göre mat veya 

yarı mat sprey cila ile verniklenebilir. 
  

o Dekupaj Tekniği 
 

Dekupaj, kesip çıkarma demektir. Bu iĢlem için hazır dekupaj kâğıtları veya renkli 

fotokopiler kullanılabilir. Kesip çıkartılan figürlerin veya resimlerin baĢka bir yüzey üzerine 

resmin arka yüzünden yapıĢtırılmasıyla yapılan çalıĢmadır. 

 

AhĢap obje önce zımparalanır. Nemli bezle tozu alınır. Resme uygun renklerle bir kat 

astar boyası çekilir. Kuruduktan sonra tekrar zımparalanır ve ikinci kat boyanır. 

 

Dekupaj yapılacak resim kenarlarından kesilir. Bu resimler dergilerden, kumaĢtan, 

peçeteden çekilmiĢ renkli fotokopi veya özel hazır dekupaj kâğıtları olabilir. Kesilen resmin 

arkasına ince bir tabaka halinde fırçayla tutkal sürülür. Önceden tespit edilen yere 

yapıĢtırılır. Hava kabarcığı olmamasına dikkat edilir. Objenin kenarlarından taĢan tutkallar 

nemli bir bezle silinir. 

 

Resim 2.20: Dekupaj tekniği  

Resmin üzerine de tutkal sürülür. Yarım saat kuruması için bekletilir. Dekupaj 

kâğıdının ahĢap ile bütünleĢmesi için boya ve süngerle doku vererek ahĢap yüzeye geçiĢi 
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sağlanır. Ġki kat vernik sürülerek cilalanır (Not: Tepsi gibi suyla temas içinde olan objelere 

vernikten önce su bazlı vernik sürülmelidir.). 
 

2.2. Demanslı Hastada El Becerisi Aktiviteleri 
 

YaĢlı nüfusunun arttığı toplumlarda demans (bunama) önemli bir sağlık sorunudur. 

Demans terimi, ilerleyici ve Ģiddetli hafıza kaybına neden olan bir grup beyin bozukluğunu 

tanımlar. En sık demans nedeni Alzheimer hastalığı olup bütün demanslıların % 50-70‟ini 

oluĢturur. 

 

Demanslı hastaların anlamlı aktivitelerini sürdürebilmeleri, önceki becerilerinin ve 

olumlu davranıĢlarının desteklenmesinin önemini göstermektedir. Anlamlı aktiviteler ve 

sosyal etkileĢimle ilgili olarak hastalara destek olma sorumluluğu da bakım verenlere ait 

olduğu için, bakım vermenin bu yönü hastaların yaĢam kalitesini etkileyecektir. 

 

Hasta ve yaĢlı bakım elemanı, hasta ve yaĢlılara kalan yetilerini kullanmalarını 

sağlayacak aktiviteler bulmak ve bunları sürdürebilmelerini sağlamak konusunda yardımcı 

olur. 

 

Psikomotor aktivitelerin yaptırılması, yaĢ ve hastalık faktörleriyle etkilenen demanslı 

yaĢlının,  hareket kabiliyetinin olabildiğince uzun süre korunmasını sağlamak çok önemlidir. 

 

YaĢlı bireyin aktiviteye katılımını sağlamak için bu aktivitenin kendisine olan 

faydaları hakkında bilgilendirilmelidir. 

 

 Psikomotor aktivitelerin amaçları 

 

 Ġnce ve kaba kas motor becerisini korumak, 

 El, göz, kulak ve beyin koordinasyonunun devamını sağlamak, 

 El göz koordinasyonuna yönelik becerileri korumak, 

 Kalem kullanabilme becerisini korumak, 

 YaĢlının iletiĢim kurmasını artırmak, 

 Nesne adlandırma ve tanıma becerilerini korumak, 

 Renk adlandırma ve tanıma becerilerini korumak, 

 Dikkatini toplayarak çalıĢabilme becerisini korumak, 

 El ve parmak kas gücünü artırmak, 

 Parmaklarını kullanabilme yeteneğini korumak, 

 Kendine güven duygusunu artırmak, 

 Planlama becerisini arttırmak, 

 Grup çalıĢması yapabilme becerisini korumak. 
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Demanslı hastalara, yukarıda sıralanan amaçlara yönelik, beze düğme dikme, ipe 

boncuk dizme, yüz tamamlama, sulu boya ile limon baskısı gibi psikomotor aktiviteler 

yaptırılabilir. 

 

 Beze Düğme Dikme  
 

Demanslı yaĢlılara bu uygulamanın faydaları anlatılır. Malzemeler ve ne iĢe 

yarayacakları konusunda açıklama yapılır. 

 

Demanslı yaĢlılara büyük bir bez parçası verilerek, her bireyden renkli düğmeleri 

verilen bez parçasına dikmesi istenir. Dikmeyi kolaylaĢtırmak için bezin açık renk olması, 

düğme deliklerinin büyük olması ve düğmelerin çeĢitli ebat ve renkte olması tercih edilir. 

 

Düğme diken yaĢlı bireyler arasında karĢılıklı iletiĢim oluĢması sağlanır. Aktiviteye 

ilgiyi artırmak için yarıĢma havası içinde yapılabilir. Elde edilen ürün çerçeveletilip duvara 

asılabilir. 

 

Parkinson hastalığı nedeniyle ellerinde titremeler olan demanslı bireyler, el ve 

parmaklarında deformite olanlar için bu aktivite uygun değildir. 

 

Resim 2.21: Beze düğme dikme 

 Ġpe Boncuk Dizme  
 

Demanslı yaĢlılara bu uygulamanın faydaları anlatılır. Malzemeler ve ne iĢe 

yarayacakları konusunda açıklama yapılır. 
 

Masanın üzerine ip ve renkli boncuklar konur. Boncukların hangi renkte oldukları ve 

bu renklerin onlara çağrıĢtırdığı diğer kavramlar sorulur. Örneğin sarı renkli bir boncuk ipe 

dizilirken yaĢlı bireye, “sarı renkli meyveler hangileridir” diye sorulur ve sarı meyvelerden 

bahsedilir. 
 

Demanslı yaĢlıdan, tüm boncukları ipe dizmesi ve sayması istenir. YaĢlının isteği göz 

önünde bulundurularak dizdiği boncuklardan kolye, bilezik vb. yapmasına yardımcı olunur. 

Ayrıca yaptığı ürün sergilenerek benlik saygısı kazanması sağlanır.  
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Resim 2.22: Ġpe boncuk dizme 

 Yüz Tamamlama 

 

Demanslı yaĢlılara malzemeler ve ne iĢe yarayacakları konusunda açıklama yapılır. 

Fikirleri alınarak uygulamaya geçilir. 

 

Masaya üzerinde bazı kısımları eksik olan insan yüzünün olduğu resimler ve eksik 

parçaları konulur. 

 

Demanslı yaĢlı ile resimde yüzün eksik olan organları ve bölümleri tespit edilir. 

YaĢlıdan resmin eksik yerlerini tamamlaması istenir. Ayrıca duyu organları ile ilgili sohbet 

edilir. Bu uygulama yaĢlıya uygun yap boz ile de yapılabilir. 

 

Resim 2.23: Yüz tamamlama 

 Sulu Boya Ġle Limon Baskısı Yapmak 

 

Bu aktivitenin amaçları arasında, limon yardımıyla tükrük salgısının artırılması 

böylece sindirim sisteminin çalıĢmasının kolaylaĢtırılması ve ağız kuruluğu yakınmasının 

azaltılması da vardır. 

 

Demanslı yaĢlılara limonları ikiye kesmeleri söylenir. Limonun iç tarafını boyadıktan 

sonra kâğıda baskı yapmaları istenir. Limon ne renk Ģeklinde soru sorulur. Limonun kendi 
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renginde de baskı yapması özellikle istenir ve takip edilir. Sulu boyadaki her renk yaĢlıya 

sorulur ve tanıtılır. 

 

Sulu boya ile limon baskısı yaparken yaĢlı ile iletiĢim kurarak limonun ağaçtan nasıl 

toplandığı, hangi illerde yetiĢtiği, iyi bir limonun nasıl olması gerektiği, nerelerde satıldığı, 

limonun nerelerde kullanıldığı, hangi yemeklere sıkıldığı, limona benzeyen meyvelerin neler 

olduğu, limonatanın hangi mevsimde içildiği gibi soru ve yönlendirmelerle aktiviteye devam 

edilir. 

 

Sorulara verilen cevaplar ile demans hastasında iletiĢim becerilerinin korunmasına 

yardımcı olunur. 

 

Resim 2.24: Sulu boya ile limon baskısı yapma 

Demanslı yaĢlılara, çizgi tamamlama, sınırlı boyama, kesme çalıĢmaları, ip dolama, 

kesme yapıĢtırma, pullar ile eliĢi, vida sıkma, kule yapma, bebek giydirme, halka sıralama 

gibi psikomotor aktiviteler de psikomotor aktivitelerin amaçlarına yönelik yaptırılabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
BaĢlıca el becerisi aktivitelerini ayırt ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 El iĢi uğraĢılarını sınıflandırınız. 
 Konuyu farklı kaynaklardan araĢtırınız. 

 Yazarak sınıflandırınız. 

 Örgünün kullanıldığı baĢlıca yerleri 

sıralayınız.  

 El becerisi ile ilgili kaynaklardan 

araĢtırınız. 

 Boncuk görsellerini internetten araĢtırınız. 

 Konuyu farklı internet adreslerinden 

araĢtırınız. 

 Görselleri sunu haline getirerek 

paylaĢınız. 

 Cam boyamada dikkat edilecek noktaları 

ayırt ediniz. 
 Konuyu farklı kaynaklardan araĢtırınız. 

 KumaĢ boyamada dikkat edilecek 

noktaları sıralayınız. 

 Konuyu farklı kaynaklardan araĢtırınız. 

 Dikkat edilecek noktaları yazınız. 

 Kili elle Ģekillendirmenin yararlarını ayırt 

etmek.  

 Farklı kaynaklardan araĢtırınız. 

 Yazarak çalıĢınız. 

 Demanslı hastada, el becerisi 

aktivitelerinin amaçlarını ayırt ediniz.   
 Konuyu farklı kaynaklardan araĢtırınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Örgü, …………. iĢi örgü ve ĢiĢ ile yapılan örgü olarak ikiye ayrılır. 

2. Pul, boncuk, inci gibi malzemeleri tuttururken, sağlam olması için ………… iplik 

tercih edilir. 

3. Cam boyamada önce istenilen ………… çizilir.  
4. KumaĢ üzerine deseni çizdikten sonra …………. denemesi yapmadan 

boyamaya geçilmemelidir. 
5. Ağaçtan hazırlanan eĢyalar üzerinde yapılan boya, cila, vernik iĢlemlerinin 

tümüne………….  boyama (üst yüzey iĢlemleri) adı verilir. 
 

 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   )KiĢinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir iĢi baĢarma ve bir iĢlemi amaca 

uygun olarak sonuçlandırma yeteneğine aktivite denir.   

 

2. (   )El becerisi aktivitelerinin verimli olabilmesi için el becerisinin yaĢlı bireyin ilgi 

alanına girmesi gerekir.   

 

3. (   )Cam; doğal cam ve yapay cam olarak ikiye ayrılır.  

 

4. (   )KumaĢ boyama esnasında fırça darbeleri farklı yönde yapılmalıdır.   

 

5. (   )Cam objeyi, boyamaya baĢlamadan önce cam sil ya da benzeri bir deterjanla iyice 

yıkayıp durulamak ve kurumaya bırakmak gerekir.   

 

6. (   )Seramikte, tornada Ģekillendirme tekniği çamurun merkezde hareketini kontrol 

altında tutma esasına dayanır. 

 

7. (   )Demanslı hastada psikomotor aktiviteler, planlama becerisini artırmaz   

 

8. (   )Psikomotor aktivitelerin yaptırılması, demanslı yaĢlının,  hareket kabiliyetinin 

olabildiğince uzun süre korunmasını sağlamak için çok önemlidir.   

 

9. (   )Parkinson hastalığı olan demanslı bireyler için beze düğme dikme uygulaması 

yaptırılmalıdır.   

 

10. (   )Kili elle Ģekillendirmenin yararlarından biri de bireye özgüven kazandırmasıdır.   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 
 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Tığ 

2 Naylon 

3 Desen 

4 Renk 

5 AhĢap 
 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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