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AÇIKLAMALAR 
ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları 

MODÜLÜN ADI Kalıpla Dolgu Oyuncak-Bebek 

MODÜLÜN TANIMI 
Kalıplı dolgu oyuncak bebek dikimi  ile ilgili bilgi ve becerileri 

içeren öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Kalıplı dolgu oyuncak bebek yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam ve araç gereç hazırlandığında 

tekniğe ve modele uygun kalıpla dolgu oyuncak bebek 

yapabileceksiniz. 
Amaçlar  

1. Tekniğe ve modele uygun olarak dolgu oyuncak bebek 

yapmak için kalıp hazırlayabileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun olarak kalıpları kumaşa uygulayabileceksiniz. 

3. Tekniğe ve modele uygun olarak dolgu oyuncak bebek 

çalışabileceksiniz. 

4. Tekniğe ve modele uygun olarak dolgu oyuncak bebeği 

bitirebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Temiz, aydınlık atölye 

Donanım: Pamuklu kumaşlar, dolgu malzemeleri, dikiş 

makinesi, ütü, ütü masası, dikiş ve süsleme malzemeleri, 

kalıp çıkarmak için mulaj kağıdı, kâğıt, kalem, makas                         

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci,  
  

Çocukların yaratıcı özelliklerinin gelişmesi, okul öncesinde yapılan birçok faaliyetle 

desteklenir. Yaratıcılığa açık program yaklaşımı ile malzemeleri uygun yöntemle kullanarak 

çocuklara sunmak, onların yaratıcılığının gelişmesi açısından çok önemlidir. 

 

Bu modülde bilgilerin yanı sıra örnekler de bulunmaktadır. Bu örnekler size yol 

gösterici niteliktedir. Bu örnek çalışmalara yaratıcılığınızı katarak pek çok değişik bebeği 

büyük bir zevkle yapabilirsiniz. 

 

Sizin için hazırlanmış olan bu öğrenme materyalinde, kalıplı dolgu oyuncak bebek 

yapımını da tanıyıp analiz edebileceksiniz.  

 

Ayrıca kendi yaratıcı fikirlerinizi kullanarak farklı modeller üretebileceksiniz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında kalıplı dolgu oyuncak bebeği amaca uygun olarak öğreneceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Dolgu oyuncak bebekler hakkında bilgi edininiz. 

 Aile büyüklerinizden, çocukluğunda oynadıkları oyuncak bebekler hakkında 

bilgi edininiz. 

 Dergi ve modellerden, kaynak kitaplardan, elektronik kaynaklardan dolgu 

oyuncak bebek ile ilgili araştırmalar yapınız. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. KALIP HAZIRLAMA 

 

Resim 1.1: Esra bebek 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Dolgu Oyuncak Bebeğin Tanımı 
 

Dolgu oyuncak bebek modelinin özelliğine uygun olarak seçilen farklı cins ve 

kalınlıktaki kumaşların, eski kazakların, vb. malzemelerin üzerine tekniğe uygun kalıp 

uygulanarak kesilmesi, dikilmesi ve içlerine bebeğin özelliğine uygun pamuk, sünger, elyaf, 

iplik, bez parçaları vb. gibi malzemelerle doldurularak yapılmasıdır. 

 

1.2. Dolgu Oyuncak Bebek Yapımında Kullanılan Araç Gereçler 
 

Dolgu oyuncak yapımında malzeme seçimi çok önemlidir. Kullanılacak malzeme her 

şeyden önce çocuğun sağlığına zarar vermemeli onun estetik duyarlılığını, merak ve 

heyecanını arttıracak cinsten olmalıdır. Dolgu oyuncak bebek kirlendiğinde silinebilen ya da 

yıkanabilen özellikte malzemeden yapılmalıdır. Ayrıca kullanılacak malzemenin renginin 

bozulması, dağılması, küçülmesi ya da çekmesi, kısacası oyuncağın kısa zamanda 

kullanılamaz hale gelmemesi için malzeme seçimine özen gösterilmelidir.  

 

Dolgu oyuncak yapımında peluş türü tüylü, çabuk bozulan saten, parlak kumaşlar 

yerine sık dokumalı havlı, pamuklu, polar cinsi kumaşlar tercih edilmelidir. 

 

 Dikiş makinesi 

 Ütü 

 Makas 

 Toplu iğne, 

 Dikiş iğnesi 

 Cetvel  

 Tığ  

 Dikiş yüksüğü 

 

Çelik, gümüş, altın, alüminyum, plastik vb. gibi değişik maddelerden yapılan dikiş 

yüksüğünün içi cilalı ve düz; dışı ise küçük çukurlarla doludur. Dikiş ve işleme yaparken 

parmakların, iğne ucunun batmasından korunması için kullanılır ve sağ elin orta parmağına 

takılır. 

 

 Mezür 

 Terzilikte ölçü almak için kullanılan genellikle 1.5 metre uzunluğunda şerit, 

metre 

 Çizgi sabunu 

 Kurutulmuş ve inceltilmiş sabundur. Kumaş üzerine kalıpları çizmek ve gerekli 

işaretleri almak için kullanılır. 
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1.2.1. Kumaşlar 
 

Kumaşlar, giyim eşyası yapımında veya döşemecilikte kullanılan (ipek, yün, pamuk 

vb.) bitkisel, hayvansal ve sentetik liflerle yapılan, makinede ya da elde dokunan 

dokumaların genel adı olarak tanımlanmaktadır. Bebek yapımında hemen hemen her türlü 

kumaşı kullanabilirsiniz. Ancak kumaş seçiminde, yapılacak olan bebeğin modeline dikkat 

edilmelidir. Kumaşın yapısının desen ve renginin bebeğin modeline uygun seçilmesine özen 

gösterilmelidir.  

 

Organik kumaşları dolgu oyuncak bebek yapımında da kullanabilirsiniz. 

 

Resim 1.2: Organik kumaştan yapılmış bebek  

Kumaşlar, yapımında kullanılan ham maddelere göre üçe ayrılır: 

 

1.2.1.1. Bitkisel Liflerden Üretilen Kumaşlar  
 

 Pamuklu kumaşlar 

 Pamuk bitkisinin tohumlarının çevresinde oluşan liflerden elde edilen ipliklerle 

dokunmuş kumaşlardır. Yün ve ipekli kumaşlara oranla daha az esnektir. 

Aşınmaya, sürtünmeye ve sıcağa dayanıklıdır. 

 Amerikan bezi, patiska, opal, tülbent, basma, pazen, divitin, poplin ve havlu 

kumaşlar en çok kullanılan kumaşlardır. 

 Keten 

 Kenevir 

 Jüt 

 Bambu lifinden elde edilen kumaşlar  
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1.2.1.2. Hayvansal Liflerden Elde Edilen Kumaşlar 
 

 Yünlü kumaşlar 

 İpekli kumaşlar 

 

1.2.1.3. Madensel Liflerle Dokunan Kumaşlar  
 

 Daha çok fantezi giysilerin yapımında kullanılır. Dore, borokar ve lame gibi 

çeşitleri vardır. 

 Suni liflerle dokunan kumaşlar: Suni ipek, saten, birman vb.  

 

1.2.2. Deriler  
 

Deriler iki gruba ayrılır:  

 Tabii deri 

 Suni deri 

 

Deri, dolgu oyuncak bebeğin, aksesuarlarının yapımında ve giydirilmesinde kullanılır.  

 

1.2.3. Keçeler 
 

Keçe koyunyününden elde edilen bir çeşit kumaştır. Aynı zamanda deve, keçi, at gibi 

hayvanların tüy liflerinden de elde edilir. 

 

 

 Resim 1.3: Keçeden yapılmış dolgu oyuncak bebekler 
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Keçe, kösele, şerit ve parçaların birbirine geçmesinden değil, yün liflerinin 

kaynaşmasıyla ve birlikte dokunmasıyla elde edilir. Çünkü keçenin esasında yün vardır ve 

kumaşlar arasında önemli bir yere sahiptir. Bunun nedeni de sıcak tutması, sıcağı koruması 

ve su geçirmemesidir. Bu da standart yaşamın değişmeyen parçası özelliğini taşır.  

 

1.2.4. Kürkler 
 

İşlendiği zaman giyecek eşyası ve aksesuar olarak kullanılan ince ve sık tüylü hayvan 

postudur.  

 

1.2.5. İplik 
 

Ham madde özelliğine, incelik, kalınlık ve bükümüne göre yün, orlon, merserize, 

sicim, floş gibi isimler alır. 

 

1.2.6. Kâğıt 
 

Bebeğin modelinin belirlenmesinde, kalıp çıkarılmasında değişik boy ve ebatlarda 

kâğıtlar kullanılır. Mulâj, parşömen vb.  

 

1.2.7. Kurşun ve Renkli Kalemler 
 

Bebek yapımında ölçü belirlemede ve bebeğin kaş, göz, burun ve ağız yerlerinin 

belirlenmesinde ve süslenmesinde kullanılır. 

 

1.2.8. Boyalar 
 

Kumaş üzerine uygulanabilen farklı cinste ve kalitedeki kumaş boyaları,  oyuncak 

bebek yapımında bebeğin kaş, göz, burun, ağız yerlerinin belirlenmesinde, çizilmesinde el ve 

ayaklarının vb. süslemesinde kullanılabilir. 
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Resim 1.4: Bebek yüzü boyaması 

1.3. Dolgu Oyuncak Bebek Kalıbı Hazırlama 
 

Oyuncak bebeğinizin modelini, kalıbını çeşitli modellerden, doğadaki canlılardan, 

hazır oyuncak bebeklerden, dergi, kitap ve elektronik kaynaklardan elde edebilirsiniz. 

Dolgu oyuncak bebek kalıplarını dört şekilde elde edebiliriz. 

 Hazır oyuncak bebeğin üzerinden mezur veya cetvel ile ölçülerinin belirlenerek 

kalıbın kâğıt üzerine çizerek çıkarılması tekniği 

 Drapaj tekniği ile  

 

 Oyuncak bebeğin üzerine kâğıdın veya ince bir kumaşın toplu iğnelerle 

yerleştirilmesi 

 Bebeğin dikiş çizgilerinin toplu iğne ile tutturarak kumaşın en ve boy 

çizgileri ile birleşme çizgilerinin de belirlenmesi (Kalem ile alttaki bebeği 

çizmeden işaretlemeler yapılabilir.) 

 Kâğıdın veya kumaşın bebeğin üzerinden alınarak (dikiş çizgileri 

işaretlerinin bozulmamasına dikkat edilerek) düz bir zemin üzerinde 

düzeltilmesi 

 Belirlenen çizgilerin üzerinden gidilerek kalıbın çıkarılması 

 

 Hazır dolgu oyuncak bebek kalıplarını kullanarak 

 Oyuncak bebek resimler veya fotoğraflar üzerinden ölçerek ve çizerek 
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Resim 1.5: Aynur bebek  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki önerilere bakarak işlem basamaklarını uygulayınız 

 

İşlem asamakları Öneriler 

 Resimdeki oyuncak bebek kalıbını 

çıkarmak için malzemelerinizi 

hazırlayınız. 

 

 

 Şekildeki bebek kalıbını istediğiniz 

ölçülerde fotokopi ile büyütebilirsiniz. 

 Oyuncak bebek kalıbını kâğıda 

geçiriniz. 

 Çizgilerinizin aynı incelikte olmasına 

özen gösteriniz. 

 Çizimlerde ince uçlu kurşun kalem 

kullanınız. 

 Kalıbın üzerindeki işaretleri kâğıda 

geçiriniz. 

 Kalıbın üzerinde bulunan bütün çizgileri 

ve işaretleri kaydırmadan eksiksiz 

geçirmeye özen gösteriniz. 

 Kalıplarınızı çizgilerin üzerinden 

keserek hazırlayınız. 

 Çizgilerin üzerinden kesmeye özen 

gösteriniz. 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Kullanılacak malzeme her şeyden önce çocuğun ………… ………………..vermemeli 

onun estetik duyarlılığını, merak ve heyecanını arttıracak cinsten olmalıdır. 

 

2. Dolgu ………..  …………kirlendiğinde silinebilen ya da yıkanabilen özellikte 

malzemeden yapılmalıdır. 
 

3. Oyuncağın kısa zamanda kullanılamaz hale gelmemesi için ………………. özen 

gösterilmelidir. 
 

4. Kumaşlar, giyim eşyası yapımında veya döşemecilikte kullanılan (ipek, yün, pamuk 

vb.) bitkisel, hayvansal ve sentetik liflerle yapılan, …………..ya da 

………………dokumaların genel adı olarak tanımlanmaktadır. 
 

5. Kumaş seçiminde yapılacak olan …………….. …………  ………………….modeline 

uygun kumaş seçimi yapılmalıdır. 
 

6. …………….işlendiği zaman giyecek eşyası ve aksesuar olarak kullanılan ince ve sık 

tüylü hayvan postudur. 
 

7. ……………, yün liflerinin kaynaşması ve birlikte dokunmasıyla elde edilir. 
 

 

 

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 

 
 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında kalıplı dolgu oyuncak bebeğin kalıplarını kumaşa yerleştirmeyi 

öğreneceksiniz. 
 

 

 

 

 Kalıpları kumaşa uygulama teknikleri hakkında bilgi edininiz. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. KALIPLARI KUMAŞA UYGULAMA 
 

2.1 Kumaşa Kalıp Yerleştirme Tekniği 
 

Oyuncak bebek kalıpları, bebek modelinin ve kumaşın özelliğine uygun olarak 

yerleştirilir. 

 

 Kumaşları oyuncak bebek modeline ve kullanım amacına  uygun olarak temin 

ediniz.   

   Kumaşları yıkayıp ütüleyiniz.  

 Kumaşları düzgün ve temiz bir masaya yerleştiriniz.  

 Dolgu oyuncak bebeğin kalıplarını, kesme sayısına ve parçasına göre tek ya da 

çift kat kumaşın üzerine yerleştiriniz. 

 Keçeden bebek yapılacak ise keçenin her tarafının aynı incelikte olmasına 

dikkat ediniz. 

 Kalıpların, kumaşın arka yüzüne yerleştirilmesine özen gösteriniz. 

 Kalıbın üzerinde düz boy iplik işareti var ise kumaşın düz boy iplik yönünü 

dikkate alarak kalıbı kumaşın üzerine yerleştiriniz. 

 Kalıpları, kumaşın desen ve tüy yönüne dikkat ederek yerleştiriniz. 

 Kalıpların etrafından ince bir sabunla veya kurşun  kalemle  çizerek kalıbın 

şeklini kumaşa geçiriniz. 

 Kalıpların üzerindeki bütün işaretleri kumaşın üzerine geçiriniz. 

 Kumaşın özelliğine uygun dikiş payları vererek kumaşı kesiniz. 

 Kalıpların üzerinde yazan sayı kadar kalıp kesiniz. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2. Kalıp Kesme  
 

Kumaş üzerine çizilen bebek kalıplarını keserken şu noktalara dikkat ediniz: 

 

 İyi kesen bir kumaş makası edininiz. 

 Kalıbın her tarafına eşit ölçülerde dikiş payı vermeye özen gösteriniz. 

 Dikiş payı verilerek hazırlanmış kalıplarda tekrar dikiş payı vermeyiniz. 

 Kumaşı esnetmeden kesiniz. 

 Çizmiş olduğunuz çizgileri kesmemeye dikkat ediniz. 

 
Resim 2.1: Başak bebek  
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Şekil 2.2: Başak bebek modelinin kalıbı 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Başak bebeğin kalıbını kesme ve kumaşa yerleştirme işlemleri 

Not: Bebeklerinizi organik kumaşlar kullanarak da yapabilirsiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kumaşlarınızı seçiniz.  Bebeğinizin özelliğine uygun kumaşlar 

kullanmaya özen gösteriniz. 

 Kumaşlarınızı kesim için 

hazırlayınız. 

 Kumaşlarınızı yıkayıp ütüleyerek kesime 

hazırlayınız. 

 Yapacağınız bebeğin kalıbını 

hazırlayınız. 

 

 Bebeğinizin kalıbının boyutunu fotokopi ile 

büyütebilir veya daha da küçülterek minik 

bebekler çalışabilirsiniz. 

 Kalıplarınızı  muntazam  kesiniz. 

 
 Kalıplarınızı keserek hazırlayınız. 

 Kumaşınızın ön yüzü içeride 

kalacak şekilde kumaşı ikiye 

katlayınız. 

 Kalıplarınızı kumaşın üzerine 

toplu iğneler ile tutturarak 

yerleştiriniz. 

 

 

 Kalıplarınızı kumaşınızın düz boy iplik yönüne 

dikkat ederek yerleştiriniz. 

 Kalıplarınızı, kumaşınızın özelliğine ve 

kalıpların üzerindeki işaretlere dikkat ederek 

yerleştiriniz. 

 Kaliteli, ince ve kumaşı bozmayan toplu 

iğneleri kullanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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  Kalıbınızın etrafından sabun veya 

kurşun kalem ile çizerek kalıbı 

kumaşa geçiriniz. 

 

 

 

 Kalıbınızı kurşun kalem ile çizerek kumaşın 

üzerine geçirebilirsiniz. 

 Çok koyu olmayan  kalemleri tercih ediniz. 

 Kumaşı kirletmeden çizmeye özen gösteriniz. 

 Dikiş payı vererek kesiniz. 

 

 Dikiş paylarınızın en az 0,5 cm olmasına 

dikkat ediniz.  

 Kalıplarınız dikiş payı verilerek hazırlanmışsa 

tekrar dikiş payı vermenize gerek yoktur. 

 Dikiş paylarınızı eşit oranlarda kesmeye özen 

gösteriniz. 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1.  Oyuncak bebek modelinin özelliğine uygun olarak …………………..  hazırlayınız. 

 

2. Kumaşları düzgün ve temiz bir ……………….yerleştiriniz.  

 

3. Keçeden bebek yapılacak ise keçenin her tarafının ………………olmasına dikkat 

ediniz. 

 

4. Kalıpları kumaşın ………..  …………. yerleştirilmesine özen gösteriniz. 

 

5. Kalıbın üzerinde düz boy iplik işareti var ise kumaşın……………   ………….    

…………. dikkate alarak kumaşın üzerine yerleştiriniz. 

 

6. Kalıpları çizmek için ……………… veya   ………………kullanınız. 

 

7. Kumaşın özelliğine uygun …………   …………..vererek kesiniz. 

 

 

 

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-3 
 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında kalıplı dolgu oyuncak bebek çalışmayı öğreneceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Basit dikiş teknikleri hakkında bilgi edininiz. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. DOLGU OYUNCAK BEBEK ÇALIŞMA 

 

Resim 3.1: Aynur bebek 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.1. Dolgu Oyuncak Bebek Dikme 
 

3.1.1. Kalıpları Birleştirme 
 

Kalıpla kesilen kumaş parçalarını; 

 

  Elde makine dikişi ile dikerek birleştirebilirsiniz. 

  Makinede dikerek birleştirebilirsiniz. 

 Kumaşın ön yüzünden model özelliğine uygun olarak oyulgama dikişi ile 

dikebilirsiniz.  

 Oyuncak bebeğin parçalarını sıralamayı takip ederek dikiniz. 

 

3.1.2. Teyelleme 
 

Parçaları makinede dikme işlemi sırasında kumaşın kaymaması için çizilmiş olan 

çizgilerin üzerinden teyelleyerek parçaları birleştirebilirsiniz. 

 

3.1.3. Dikme  
 

Oyuncak bebeğin parçaları, model özelliğine uygun olarak ve birleştirme sırasına göre 

dikilir.  

 

Bazı bebeklerde 

 Bebeğin başı dikilerek hazırlanır. 

 Beden dikilir. 

 Kollar ve bacaklar ayrı ayrı dikilir. 

 Kollar ve bacaklar bebeğin bedenine model özelliğine uygun olarak tutturulur. 

 En son olarak da bebeğin başı arka enseden boyuna tutturulur. 

Dikme işlemi bebeklerin modellerinin özelliğine göre farklılıklar gösterebilir. 

 

Dolgu oyuncak bebek yapan, bunları ticari amaçla üreten kişilerin zevklerine, 

yeteneklerine ve bebek yapma tekniklerine göre farklı farklı bebek dikme yöntemleri vardır. 

 

 Baş, vücut, kol ve bacakların hepsi bir bütün olarak yapılan bebekler 

 Baş ve vücut bütün, kol ve bacakları vücuda birleştirilerek yapılan bebekler 

 Baş ve vücut tek parça, kolları ve bacakları düğme ile birleştirilen bebekler 

 Parçaları birleştirmeden elbiseleri kollara, bacaklara ve vücuda dikilen bebekler 

vb. 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Başak bebeğin dikme işlemleri  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Parçaları birleştirmek için 

malzemelerinizi hazırlayınız. 

 

 Parçaları elde makine dikişi veya oyulgama  

dikişi ile de dikebilirsiniz.  

 Çizmiş olduğunuz çizginin 

üzerinden makine dikişi ile 

dikerek birleştiriniz. 

 

 

 Kumaşınızın kalınlığına uygun makine iğnesi 

seçiniz. 

 Dikiş uzunluğunu kumaşınızın özelliğine uygun 

seçerek dikebilirsiniz. 

 

 Kumaşınızın rengine uygun dikiş ipliği seçiniz.  

 İpliğinizin sağlam olmasına özen gösteriniz. 

 Dikiş boyunu kumaşınızın kalınlığına uygun 

ayarlayınız. 

 Parçaları elde makine dikişi ile dikerek 

birleştirebilirsiniz. 

 Dikişlerinizi sağlamlaştırarak başlayınız ve 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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bitiriniz. 

 Dikme işlemlerinden sonra ütü yapınız. 

 Temiz ve düzenli çalışınız.  

 Fazla iplikleri keserek temizleyiniz. 

 Bebeğinizi ön yüzüne çevirmek 

için yan dikişin bir kenarından 

2-3 cm’lik bir açıklık bırakınız. 

 

 

 

 Dikiş paylarını çıtlatarak 

kesiniz. 

 

 İç ve dış kavislerde dikiş paylarını çıtlatarak 

keserseniz, kumaşı daha rahat çevirebilirsiniz. 

 Bebeğinizin kollarındaki  dikiş paylarında 

çıtlatmalar yapınız. 
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Resim 3.2: Kolları bedene düğme ile birleştirilen bebek 

    

      Resim 3.3: Başın, bedene enseden birleştirilmesi         Resim 3.4: Başın birleştirilmesi  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kalıpla kesilen kumaş parçaları, elde makine dikişi ile dikilerek birleştirilir. 
 

2. (   ) Dolgu oyuncak bebek yapan, bunları ticari amaçla üreten kişilerin zevklerine, 

yeteneklerine ve bebek yapma tekniklerine göre dikim yapılamaz. 

 

3. (   ) Dikme işlemi, bebeklerin modellerinin özelliğine göre farklılıklar gösterebilir. 

 

4. (   ) Oyuncak bebeğin parçaları, model özelliğine uygun olarak ve birleştirme sırasına 

göre dikilir.  

 

 

 

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–4 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında kalıplı dolgu oyuncak bebek çalışmasını tamamlamayı amaca uygun olarak 

öğreneceksiniz. 

 

 

 
 Dolgu oyuncak bebeklerde kullanılan dolgu malzemelerini araştırınız. 

 

4. DOLGU OYUNCAK BEBEK 

ÇALIŞMASINI TAMAMLAMA 

 

Resim 4.1: Başak bebek 

4.1. Oyuncak Bebeği Doldurma 
 

Dolgu oyuncak yapımında kumaş seçimi kadar dolgu malzemesinin seçimi de 

önemlidir. Dolgu malzemesini doldurma işlemi dikkat ve özen isteyen bir aşamadır.  

 

Dolgu oyuncak bebeğe dolgu malzemesini doldurma işleminde dikkat edilecek 

noktalar: 

 Yapılacak bebeğin özelliğine uygun dolgu malzemesi seçilmelidir. 

 Dolgu malzemesinin yıkandığında bozulmaması en temel özelliği olmalıdır. 

 Dolgu malzemeleri en uç noktadan başlayarak doldurulmalıdır. 

 Dolgu malzemesini doldurma işleminde uç noktalarda ve ince, eni dar dikilmiş  

parçalarda ucu sivri araçlar (şiş, tığ, kalem, cımbız vb.) malzemeler 

kullanılabilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Dolgu işlemi yapılırken girinti ve çıkıntıların olmamasına dikkat edilmelidir. 

 Parçalara özelliğine uygun olarak eşit miktarlarda dolgu malzemesi 

konulmalıdır. 

Örnek: Her iki bacağa eşit miktarda dolgu malzemesi doldurulmalıdır. 

 

4.2. Dolgu Malzemeleri 
 

Dolgu oyuncak bebek yapımında kullanılacak malzemeler, oyuncak bebek yapımında 

kullanılan kumaş türüne, oyuncak bebeğin boyutuna, model özelliğine ve oynayacak 

çocuğun yaşına uygun olmalıdır. 

 

Model özelliğine uygun olarak  

 Organik pamuk,  

 Pamuk,  

 Yün, 

 Silikon elyaf,  

 Boncuk elyaf,  

 Küçük sünger parçaları,  

 Pamuklu kumaş parçaları,  

 Temiz naylon çorap kırpıntıları,  

 İplik kırpıntıları dolgu malzemesi olarak kullanılabilir. 

    

       Resim 4.2: Organik pamuk                       Resim 4.3:   Boncuk elyaf 
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                 Resim 4.4: Yün                                    Resim 4.5:  Pamuk 

4.3. Oyuncak Bebeği Süsleme 
 

Ülkelerin, yörelerin, kişilerin kendine has dolgu oyuncak bebekleri süsleme 

yöntemleri vardır. Kişiden kişiye süslemeler değişebilir.  

 

Resim 4.6: Peru bebekleri 
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Resim 4.7: Hindistan geleneksel kıyafetli dolgu 

İçi doldurulmuş dolgu oyuncak bebeğin son işlemi, onu süslemektir. Bebeğin 

özelliğine uygun, iyi seçilmiş süsleme, oyuncak bebeği daha güzel gösterir. 

 

 Dolgu oyuncak bebeğin model özelliğine ve kullanım amacına uygun 

süslemeler yapılmalıdır. 

 

 Kullanılacak malzemenin özelliği iyi seçilmelidir. 

 

 Küçük çocuklar için yapılacak oyuncak bebeklerde, süsleme malzemesinin 

yıkamaya elverişli olmasına dikkat edilmelidir. 

 

 Süsleme malzemesinin çocuğa zarar vermeyecek nitelikte olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 

 Süslemede aşırılığa kaçılmamalıdır. 

 

 Çocuğun koparıp yutabileceği boncuk, düğme vb. malzemelerin 

kullanılmamasına dikkat edilmelidir. 

 

 Oyuncak bebeği süsleme, kullanım amacına uygun seçilmelidir. 
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   Resim 4.8: Dolgu oyuncak bebek       Resim 4.9: Dolgu oyuncak bebek 

4.3.1. Süsleme Malzemeleri 
 

Süslemede kullanılan malzemeler, model özelliğine uygun seçilmelidir. 

 

Kullanılan malzemeler 

 

 Değişik renklerde ve farklı cinslerde düz veya desenli kumaşlar 

 Pullar, boncuklar, inciler 

 Çeşitli kalınlıkta kurdeleler 

 Saçları ve elbiseleri için yün, orlon, buklet vb. iplikler 

 Yüzü, elleri vb. için renkli nakış iplikleri 

 Hazır gereçler (dantel, fisto, su taşları vb.) 

 Silikon tabancası 

 Model özelliğine göre bebeğin vücudunu dengede tutmak için teller 

 Saçları dikmek için dikiş makinesi 

 Dikiş malzemeleri 

 Tığ ve şişler 

 Kumaş boyaları 
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           Resim 4.10                                                                      Resim 4.11 

       

                 Resim 4.12                                                                   Resim 4.13 

Dolgu oyuncak bebeklerin gözlerinin düğmelerle yapılması 
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Resim 4.14 

    

         Resim 4.15                                                                        Resim 4.16 

       Dolgu oyuncak bebeğin başına saçların dikilerek tutturulması 

           Resim 4.17                                                   Resim 4.18 

Dolgu oyuncak bebeğin başına saçların silikon tabancası ile yapıştırılarak tutturulması 
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Resim 4.19                                                                    Resim 4.20     

 

Resim 4.21 

Dolgu oyuncak bebeğin burnunun keçe ile çalışılması, gözlerinin ve ağzının fırça ile boyanması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Başak bebeği doldurma ve süsleme işlemleri 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bebeğinizin özelliğine uygun 

dolgu malzemesi seçiniz. 

 Dolgu malzemesi olarak silikon elyaf, pamuk veya 

yün kullanabilirsiniz. 

 Bebeğinizi, bırakmış 

olduğunuz açıklıktan ön 

yüzüne çeviriniz. 

 Açıklıktan içeri elyaf 

doldurunuz. 

 Her iki kolu da elyaf koyarak 

doldurunuz. 

 

 Elyafı bebeğinizin her tarafına eşit olarak dağıtınız. 

 Elyafı çok az  ya da  dikişleri zorlayacak kadar fazla 

doldurmayınız. 

 Her iki kola da eşit miktarda elyaf doldurmaya özen 

gösteriniz. 

 Doldurma işlemi bitmiş olan 

bebeğinizi, açıklığı dikerek 

kapatınız. 

 Kolları da dikerek 

hazırlayınız. 

 

 Bırakmış olduğunuz açıklığı, kumaşınıza uygun 

renkte ve sağlam bir dikiş ipliği ile dikerek 

kapatınız. 

 Elde çırpma dikiş veya gizli dikiş ile dikerek 

kapatınız. 

 Fazla ipleri  keserek temizleyiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Bebeğinizin elbisesini 

keserek hazırlayınız.  

 

 Kumaşlarınızı yıkayıp ütüleyerek kesime 

hazırlayınız. 

 Uygun renkte fisto, danteller veya kurdeleler ile 

süsleyebilirsiniz. 

 Bebeğinizin yüzünü çiziniz. 

 

 Bebeğinizin yüzünü modele uygun çiziniz. 

 Çok koyu renkte ve boya akıtan kalemleri 

kullanmayınız. 
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 Bebeğinizin gözlerini 

resimdeki sıralamayı takip 

ederek işleyiniz. 

 

 

 

 Bebeğinizin yüzünü basit nakış iğneleri 

tekniklerinden birini uygulayarak da işleyebilirsiniz.  

 Bebeğinizin yüzünü kumaş üzerinde dağılmayan 

kalemlerle boyayarak veya çizerek de 

yapabilirsiniz. 
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 Bebeğinizin elbisesini 

resimdeki gibi dikerek 

tamamlayınız. 

 Elbisenin boyun kısmında 

büzme işlemi yapacağınız 

için dikiş payını hesap 

ederek dikiniz. 

 Kurdelenizin geçeceği kadar 

minik bir çıtlatma yapınız. 

 Elbisenizin arka yüzündeki 

fazla iplikleri keserek 

temizleyiniz.  

 Elbiseyi ütüleyiniz. 

 
 

 

 

 Elbiseyi büzmek için açıklık bırakmayı 

unutmayınız.  

 Çıtlatmaları kumaşınızın verevine kesebilirsiniz.  

 Yapmış olduğunuz kesiği kumaşın altına 

geçirmeden çırpma dikişi ile veya battaniye dikişi 

ile dikerek temizleyebilirsiniz. 

 Ütünüzün ısısını kumaşınıza uygun ayarlayınız. 

  Dantel, fisto ve kurdelelerinizi dikkatli ütüleyiniz. 
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 Elbiseyi bebeğinize 

giydiriniz. 

 

 Elbisenin boyunu daha kısa yapabilirsiniz. 

 Elbiseyi yakasından 

büzünüz. 

 Kolları, bebeğinizin 

bedenine elbisenin üzerinden 

dikiniz.  

 
 Her iki kolun da bedende aynı hizada olmasına 

dikkat ediniz. 

 Kolları, bedene kaydırmadan dikiniz. 

 
 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Sağlam dikiş ipliği kulanınız. 

 Kolları zedelemeden dikmeye özen gösteriniz. 
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 Fazla iplikleri keserek temizleyiniz. 

 Bebeğinizin ağzını Fransız 

düğümü yaparak işleyiniz. 

 

 Bebeğinizin ağzını farklı nakış teknikleri kullanarak 

da yapabilirsiniz. 

 İsterseniz bu modelde bebeğinizin ağzını 

yapmayabilirsiniz. 

 Bebeğinizin saçlarını 

hazırlayınız. 

 Bebeğinizin saçını istediğiniz 

boyutta deftere veya kalın bir 

kartona sarınız. 

 Sarmış olduğunuz saçları bir 

tarafından kesiniz. 

 Kesmiş olduğunuz saç 

tutamının tam ortasını bant 

ile yapıştırınız. 

 Bandın üzerinden makine 

dikişi ile dikiniz. 

 Dikme işleminden sonra 

kâğıt bandı çıkartınız. 

 

 Bebeğinizin saçları için buklet iplikler, yün iplikler, 

orlonlar vb. iplikler kullanabilirsiniz. 
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 Kâğıt bant yerine seloteyp kullanabilirsiniz.  

 Dikiş ipliğinizin bebeğinizin saçlarının renginde 

olmasına özen gösteriniz.  

 Kâğıt bandı saçları zedelemeden çıkartınız. 

 Saçları bebeğinizin başına 

yerleştirerek uygun renkte 

dikiş ipliği ile dikiniz. 

 

 

 Saçları silikon tabancası ile yapıştırabilirsiniz. 
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 Bebeğinizin saçlarına 

süsleme yapınız. 

 

 Bebeğinizin saçlarına istediğiniz şekli verebilir ve 

saçları tokalarla, kurdele ve dantellerle 

süsleyebilirsiniz. 

 

 Elbisenin yakasını kurdele ile çiçekler yaparak 

boncuk, fisto, danteller veya harçlar dikerek 

süsleyebilirsiniz. 
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 Bebeğinizi süsleyerek bitiriniz. 

 Bebeğinize tığ işi örgüden minik hırka yaparak 

giydirebilirsiniz. 
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 Bebeğinizin yanaklarına allık sürebilirsiniz. 

 Allığı fazla bastırmadan ve her iki yanağa da eşit 

miktarda sürünüz. 

 Kulaklarına boncuk dikerek küpe yapabilirsiniz. 
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 Başak bebeği, istediğiniz modelde elbiseler 

dikerek süsleyebilirsiniz.  

 
 Bebeğinizin saçlarını buklet ipliklerden fiyonklar 

yaparak çalışabilirsiniz. 
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Şekil 4.1: Aynur bebeğin kalıbı 
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–2 
Oyuncak bebek modülünü inceleyiniz. 

Aynur bebeğin yapılışı  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bebeğinizin kalıplarını 

hazırlayınız. 

 Kalıplarınızı muntazam kesiniz. 

  

 Bebek yapacağınız 

kumaşınızı kesime 

hazırlayınız.  

 Kumaşlarınızı yıkayıp ütüleyerek kesime 

hazırlayınız. 

 Bebek için jarse, triko kumaşlar veya ten rengi iç 

çamaşırları da kullanabilirsiniz. 

 Kalıplarınızı kumaşa 

yerleştiriniz. 

 Kumaşınızın ön yüzü 

içeride kalacak şekilde 

kumaşınızı ikiye katlayınız. 

 

 

 Kalıplarınızı kumaşınızın düz boy iplik yönüne 

dikkat ederek yerleştiriniz. 

 2 adet kol, 2 adet bacak ve 

1 gövde çiziniz. 

 Kalıplarınızı etrafından 

çizerek kumaşa geçiriniz. 

 Çok koyu olmayan, silinebilen ve boya akıtmayan 

kalemleri kullanarak deseninizi çizebilirsiniz. 

 Çizgilerin etrafından dikiş 

payı vererek kesiniz. 

 

 6 mm’den az dikiş payı bırakmamaya dikkat ediniz. 

 
 Toplu iğnelerinizin kaliteli ve ince olmasına özen 

gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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 Parçaları çevirmek için 

açıklık bırakarak dikiniz.  

 Diktiğiniz her parçayı 

ütüleyiniz. 

 Bebeğinizi dikiş payları 

içinde kalacak şekilde  ön 

yüzüne çeviriniz. 

 

 Dikmek için kumaşınızın renginde pamuklu dikiş 

ipliği kullanınız. 

 Parçaları elde dikerek birleştirebilirsiniz. 

 Her parçayı açık 

bıraktığınız yerden elyafla 

doldurunuz. 

 Açık bıraktığınız yerleri 

dikiş payları içte kalacak 

şekilde dikiniz. 

 

 Her parçayı ayrı ayrı dikiniz.  

 Dikiş payları gözükmeyecek şekilde kapatmaya özen 

gösteriniz. 

 Fazla iplikleri keserek temizleyiniz. 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 
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 Kolları ve bacakları bedene 

toplu iğne ile yerleştirerek 

dikiniz. 

 

 Kolları bedene ayaklı düğme diker gibi dikiniz. 

 Kumaşın renginde iplik ile dikmeye özen gösteriniz. 

 Parçaları, birbirini zedelemeden dikiniz.  

 Fazla iplikleri keserek 

temizleyiniz. 
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 Bebeğinizin yüzünü ve 

saçlarını yapınız. 

 

 Bebeğinizin gözlerini ve ağzını boyayarak 

yapabilirsiniz. 

 Ağzını sap işi ile dikerek işleyebilirsiniz. 

 Saçlarını nakış iplikleri ile de yapabilirsiniz. 

 Bebeğinize şapka yaparak başına dikebilir veya 

silikon tabancası ile yapıştırabilirsiniz. 

 
 Kalıptaki ayakkabı 

çizgilerini dikmiş 

olduğunuz ayaklara 

geçiriniz. 

 Ayakkabıları siyah renkte 

boyayınız. 

 

 Ayakkabıları bebeğinizin elbisesine uygun renklerde 

boyayabilirsiniz. 

 Boyanızın kumaşın üzerinden yıkanınca çıkmayacak 

ve dağılmayacak kalitede olmasına dikkat ediniz. 
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 Bebeğinize isterseniz iç etek de dikebilirsiniz. 

 

 Bebeğinizin ayakkabılarını kurdele ile çiçekler 

yaparak ve boncuklar dikerek süsleyebilirsiniz. 

 Bebeğinize elbise dikerek 

giydiriniz. 

 

 Bebeğinize reglân kollu elbise dikerek 

giydirebilirsiniz.  

 Dikme işlemlerinin her aşamasında ütü yapınız. 
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 Elbisenin üzerindeki fazla iplikleri keserek 

temizleyiniz. 

 Elbiseyi ütüleyiniz. 

 Kollarını ve yakasını büzerek bebeğinize giydiriniz. 
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 Bebeğinizi elbiseler dikerek süsleyebilirsiniz. 
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Şekil 4.2: Esra bebeğin kalıbı 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

 
 

Aşağıda verilen işlem basamaklarına uygun olarak Esra bebek çalışınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bebeğinizin gövdesi için 

kumaşlarınızı seçerek kesime 

hazırlayınız. 

 

 

 Bebeğinizin başı ve kolları için ten rengi 

kumaş seçiniz. 

 Gövde ve bacaklar için renkli kumaşlar 

seçiniz. 

 Bebeğinizin eteği için gövdeye ve 

bacaklara uygun kumaş seçiniz. 

 Kumaşlarınızın birbiri ile uyumlu olmasına 

özen gösteriniz. 

 

 Kalıplarınızı hazırlayınız. 

 Kumaşlarınızın ön yüzü içerde 

kalacak şekilde kumaşı ikiye 

katlayınız. 

 Kalıplarınızı kumaşınızın düz boy 

iplik yönüne dikkat ederek 

yerleştiriniz. 

 Kalıplarınızı kumaşa geçiriniz. 

 İkiye katlanmış kumaştan iki adet 

kesiniz. 

 

 Bebeğinizin başını ve kollarını ten rengi 

kumaştan kesiniz. 

 Kalıplarınızı sabun ile, ispirtolu uçan kalem 

ile,  boya akıtmayan, silinebilen, ve çok koyu 

olmayan kalemlerle de geçirebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ-3 
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 Gövde kalıbını ikiye katlanmış  

kumaşınızın üzerine yerleştirerek 

çiziniz. 

 Dikiş payı vererek kesiniz.  

 

 Bebeğinizin gövdesi için desenli bir kumaş 

seçiniz. 

 Gövdesi ve bacakları için kullanmadığınız 

desenli tişörtlerden de yararlanabilirsiniz.  

 İkiye katlanmış desenli kumaştan 

iki adet bacak kesiniz. 

 

 

 

 
 Bütün parçaları, içine elyaf 

koyabilecek kadar açıklık 

bırakarak dikiniz. 

 Kumaşlarınızın rengine uygun iplikle dikiniz. 

 

 Fazla dikiş paylarını kesiniz.   Fazla iplikleri keserek temizleyiniz. 
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 İç ve dış kavislerde çıtlatmalar 

yapınız. 

 Parçaları, ön yüzüne çeviriniz. 

 Dikiş paylarını 6 mm’den az bırakmamaya 

dikkat ediniz. 

 Çıtlatmaları dikişi kesmeden yapmaya özen 

gösteriniz. 

 Bebeğinizin başını, ayaklarını ve 

kollarını elyaf koyarak 

doldurunuz.  

 

 

 Bebeğinizin kulaklarına çok fazla elyaf 

koymayınız. 

 

 Elyafı çok fazla veya çok az doldurmamaya 

özen gösteriniz. 

 Kollara ve bacaklara eşit ölçülerde elyaf 

doldurunuz. 
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 Bebeğinizin bacaklarının dikiş 

paylarını içine sokarak dikiniz.  

 Bacakları bebeğin gövdesine eşit 

bir şekilde yerleştirerek dikiniz. 

 

 

 Bebeğinizin bacaklarını gövdeye çırpma dikiş 

veya elde gizli dikiş ile dikebilirsiniz. 

 Bebeğin başını gizli dikiş ile 

dikerek kapatınız. 

 

 Gizli dikiş veya çırpma dikiş dikerek 

kapatabilirsiniz. 
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 Bebeğinizin kulaklarını, minik 

teyel alarak belirginleştiriniz. 

 

 

 Kumaşınızın renginde iplikler kullanarak 

dikmeye özen gösteriniz. 

 Fazla iplikleri keserek temizleyiniz.  

 Bebeğinizin gövdesini bebeğin 

başının arkasına dikiniz. 
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 Kalıptaki enine çizilmiş çizgiyi bebeğin 

kumaştan dikmiş olduğunuz başına geçiriniz. 

Bu çizginin üzerine gövdeyi dikiniz. 

 
 Bebeğinizin kollarındaki fırfır ve 

eteği için kumaşlarınızı keserek 

hazırlayınız. 

 

 

 

 Kollarındaki fırfırı ve eteği istediğiniz renk 

kumaşlardan veya dantel ve fistolardan 

yapabilirsiniz. 
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 Kolları için iki adet fırfırı dikerek 

büzünüz. 

 Kol için yapmış olduğunuz fırfırı 

kola takarak dikiniz. 

 

 

 

 Fırfırı elde veya makinede dikerek 

sağlamlaştırınız. 

 Kolları hazırlayınız. 

 Kolları resimdeki gibi 

yerleştirerek dikiniz. 

 Fazla iplikleri keserek 

temizleyiniz. 
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 Temiz ve düzenli çalışınız. 
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 Fırfırların üzerindeki dikiş 

paylarının üzerini fisto ile 

süsleyerek dikiş paylarını 

kapatınız. 

 

 Fırfırların üzerini fisto, dantel, harçlar veya 

kurdeleler ile süsleyebilirsiniz. 

 Bebeğinizin eteğini hazırlayınız. 

 Eteğin beline iki sıra büzgü 

yapınız. 

 Eteği bebeğinizin beline elde 

makine dikiş ile dikerek 

tutturunuz. 

 Fazla iplikleri keserek 

temizleyiniz. 

 Eteğin belindeki dikiş paylarının 

üzerini su taşı dikerek süsleyiniz. 

 

 

 

 Eteğin büzgülerini eşit dağıtmaya özen 

gösteriniz. 

 Eteğinizi fisto,dantel, sutaşı, kurdeleler ile 

süsleyebilirsiniz.  
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 Eteği, bebeğin beline gizli dikiş veya çırpma 

dikiş ile dikerek de tutturabilirsiniz. 

 Beldeki dikiş paylarının üzerini dantel, fisto, 

kurdele veya gövdesinin rengindeki kumaşlarla 

biye yaparak da kapatabilir ve 

süsleyebilirsiniz. 

 Siyah boncuk kullanarak 

bebeğinize göz yapınız.  

  

 Bebeğinizin gözlerini işleyebilir veya 

boyayabilirsiniz. 
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 Bebeğinizin saçlarını hazırlayınız. 

 Saçları bebeğinizin başına 

tutturunuz. 

 

 

 Saçları için buklet iplikler, kadife iplikler, yün 

ve orlon iplikler kullanabilirsiniz. 

 Saçları dikebilir veya silikon tabancası ile de 

yapıştırabilirsiniz. 

 Elbisesine uygun tokalar yaparak saçlarını 

süsleyebilirsiniz. 

 Bebeğinizi daha canlı göstermek için yanağına 

allık sürebilirsiniz. 

 Allık veya göz farının bebeğin ten rengine 

uygun olmasına özen gösteriniz. 

 Allığı fazla dağıtmadan ve bebeğin yüzünü 

kirletmeden sürmeye dikkat ediniz. 

 

 

 Bebeğinize minik bir ağız yapabilirsiniz. 
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Resim 4.22: Esra bebek  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Dolgu oyuncak yapımında kumaş seçimi kadar dolgu malzemesinin seçimi de 

önemlidir. 

 

2. (   ) Parçalara özelliğine uygun olarak eşit miktarlarda dolgu malzemesi konulmaz. 

 

3. (   ) Dolgu oyuncak bebek yapımında kullanılacak malzemeler, oyuncak bebek 

yapımında kullanılan kumaş türüne, oyuncak bebeğin boyutuna, model özelliğine ve 

oynayacak çocuğun yaşına uygun olmalıdır. 

 

4. (   ) Ülkelerin, yörelerin, kişilerin kendine has dolgu oyuncak bebekleri süsleme 

yöntemleri olamaz. 

 

5. (   ) İçi doldurulmuş dolgu oyuncak bebeğin son işlemi,  süslemektir. 
 

 

 

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

KONTROL LİSTESİ 
 

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 
Kendi seçmiş olduğunuz herhangi bir kalıplı dolgu oyuncak bebeği uygulayarak 

çalışınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kalıplı dolgu oyuncak bebek ile ilgili bilgi edininiz. 

 Araştırmacı olunuz. 

 Yaratıcı olunuz. 

 İnternetten araştırma yapınız. 

 Planlı çalışınız. 

 Hazır dolgu oyuncak bebekleri 

inceleyiniz. 

 Zamanınızı verimli kullanınız. 

 

 Kalıp elde etme teknikleri hakkında bilgi edininiz. 

 Kumaşlarınızı ve malzemelerinizi hazırlayınız. 

 Seçmiş olduğunuz oyuncak bebek kalıbını 

hazırlayınız. 

 Kalıbı kumaşa geçirme yöntemlerini öğreniniz. 

 Kalıbınızı kumaşa tekniğe uygun yerleştiriniz. 

 Yerleştirmiş olduğunuz parçaları tekniğe uygun 

kesiniz. 

 Parçaları model özelliğine uygun olarak 

birleştiriniz. 

 Bebeğinizi, yüzünü ve saçlarını özelliğine uygun 

olarak çalışınız. Bebeğinizinin model özelliğine 

uygun olarak elbiselerini yaparak bebeği giydiriniz. 

 Bebeğinizin son kontrol işlemlerini yaparak 

bebeğinizi bitiriniz. 

 

Modüldeki yeterliğinizi ölçmesi için öğretmeninize başvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Sağlığına Zarar 

2 Oyuncak Bebek 
3 Malzeme Seçimine 
4 Makinede, Elde 
5 Dolgu Oyuncak Bebeğin 
6 Kürkler 
7 Keçe 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Kumaş 

2 Zemine 
3 Aynı İncelikte 
4 Arka Yüzüne 

5 Düz Boy İplik Yönünü 
6 Çizgi Sabunu veya Kurşun 

Kalem 
7 Dikiş Payları 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 
3 Doğru 
4 Doğru 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 
3 Doğru 
4 Yanlış 
5 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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