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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Oyuncakların çocuk yaşamında, oyun, oyalanma ve öğrenme aracı olmasının yanında
ruhunu da geliştiren önemli bir etkendir. Çocuk oyuncakları ile oynarken hayal dünyasını
geliştirdiği gibi içinde bulunduğu ruhsal durumunu da dışa yansıtır. İnsanlar büyüdüklerinde
çocukluklarından akıllarında kalan, çoğunlukla oynadıkları oyuncaklarıdır. Bu oyuncaklar
erkekler için tekerlekleri telden yapılmış bir araba ise kızlar içinde bez bebeklerdir.
El Sanatları Teknolojisi alanı olarak oyuncakların ve bebeklerin ne denli önemli olduğunun bilincinde, oyuncaklardan sadece birini ama en önemlisi olan bebekleri programda
ayrıntılı olarak işleyeceğiz.
Bunun için diğer bebek modüllerinin temelini oluşturan bu modülde fazla teknik gerektirmeyen ancak yaparken büyük zevk alacağınız bebek modelleri anlatılmıştır. Modülün
içinde altı çeşit bebeğin yapım aşamaları verilmiştir. Bunlardan en az üçünü süreniz yettiğince hepsini uygulayarak becerilerinizi geliştirebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ- 1
AMAÇ
Modele uygun çaput bebek yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Oyuncaklar hakkında bilgi edininiz.
Aile büyüklerinizin çocukluğunda oynadığı oyuncaklar hakkında bilgi edininiz.
Günümüzdeki oyuncak çeşitlerini araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Çevrenizdeki kişilerin çocukluk çağlarında oyuncak bebek yapıp
yapmadıklarını araştırınız.

OYUNCAK BEBEK
Oyun aracı olarak kullanılan nesnelerin biçimine, kullanımı ve anlamına, döneme ve
kültüre göre çeşitlilik gösterir.
Oyuncaklar, "Gelişim basamakları boyunca çocuğun hareketlerine düzen getiren zihinsel, bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerinde yardımcı olan hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren tüm oyun malzemeleridir." şeklinde tanımlanabilir.

1.1. Oyuncak Bebeğin Tarihçesi
Tarihi süre içerisinde oyun ve oyuncak hep vardı. Gerçekte oyuncağın ilk kez ortaya
çıktığı bir yer düşünülemez. Çünkü dünyanın her yerinde çocukların diledikleri hep aynı
olmuştur.
Çoğunlukla çocukların eğlence ihtiyaçları ve merakları sonucu ortaya çıkan oyuncakların tarihi, belki insanlık kadar eskidir. Uçurtma da oyuncaktır, bir gölde sektirilmeye çalışılan taş da. Ancak dönemlere, dini inançlara, geleneklere, toplumlara, cinsiyetlere hatta maddi
olanaklara göre değişmelerine ve çeşitlenmelerine rağmen önemli olan, çocuğun oyuncaklarla oynayarak dünyasını anlamlandırması, eğlenmesi ve hayal gücünü geliştirmesidir. Bu
doğrultuda çocuk kimi zaman oyuncaklarını kendi bulur ve imal eder. Kimi zaman ebeveynlerinden yardım alır ve kimi zamanda satın alınan oyuncaklarla oynar.
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Resim 1.1:Eski dönemlerden kalma tahta oyuncak

Resim 1. 2: Mısır’da yapılan ve papirüs paçavra dolu keten oyuncak bebek (Roma, 1- 5 yy. )

Tarih öncesine ait taş bebekler büyük olasılıkla tahta, kürk ya da bez gibi dayanıksız
malzemelerden yapıldıkları için günümüze ulaşamamıştır. Birçok ülkenin müzesinde, asıl
işlevleri bilinmemekle birlikte çocukların oyuncak olarak kullandığı düşünülen eski nesneler
sergilenir.
Tarihte bilinen en eski oyuncaklara Mısır’da rastlanır. Bu örneklerin içinde oyuncak
bebekler önemli yer tutar.
Mezopotamya'da yapılan kazılarda İÖ 3-4 bin yıllarına ait oyuncak örnekleri bulundu.
Bunlar minyatür ev eşyaları, hayvanlar, bebekler, tekerlekli arabalardır. Bu oyuncak örnekleri her zaman çocuk mezarlarında bulunmuştur.
Antik Yunan’da pişmiş topraktan yapılmış bebekler ise gerçek dünyayı temsil eder.
Pişmiş toprak, ağaç, kemik ya da fildişi kullanılarak yapılan bu bebeklerin elbiselerini ya da
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duruşlarını değiştirmekte mümkündür. Bu tür bebeklerin bazılarının gerçek bir gelin çeyizi,
hatta minyatür mobilyaları bile vardı. İtalya’da yapılan çeşitli kazılarda ise Roma İmparatorluğu’nun ilk üç yüzyılına ait geniş bir oyuncak bebek koleksiyonu bulunmuştur.

Resim 1.3: İstanbul oyuncak müzesi

Seri olarak üretilen ilk tahta bebekler ise 1700’lerin Almanya’sına aittir. Türk tarihinde satılmak üzere yapılan oyuncaklar ise Osmanlı döneminde ortaya çıkıyor.
Osmanlı döneminde oyuncak yapım merkezi İstanbul’un Eyüp semtiydi. Evliya Çelebi’nin belirttiğine göre 17. yüzyılın ortalarında Eyüp’te 100 oyuncakçı dükkânı ve buralarda
çalışan 105 usta vardı. Oyuncakçı dükkânları Eyüp Sultan Türbesine giden İskele Caddesi
üzerinde yer alırdı. Oyuncakçılar çarşısı denen bu yerdeki dükkân sayısı 19. yüzyıl başlarında 25-30’a düşmüş, günümüzde ise bir-iki dükkân kalmıştır.

Resim 1.4: Tahta ve davul derisi ile yapılmış oyuncak trampet
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Resim 1.5:Davul derisi kullanılarak yapılmış seramik darbuka oyuncak

Oyuncak, yüzyılların değişen değil değişmeyen öğesidir. Oyuncak yapımındaki ustalık, mekanik ve teknik özellikler zaman içinde değişmiştir ama aynı oyuncakların dünyanın
her yanında görülmesi ve günümüze değin süregelmesi şaşırtıcıdır.
Oyuncaklar bir anlamda sanatsal ürünler olduklarından yetişkinler dünyasındaki yeni
buluşların getirdiği büyük teknolojik sıçramalar, oyuncaklara aynı ölçüde yansımaz. Tekerlekten öküzün çektiği arabaya, daha sonra at arabasına ve otomobile geçiş belirli bir gelişmeyle olmuştur. Oysa 3 bin yıl önceki bebekle bugünkü bebeğin kullandığı çıngırak arasındaki fark bir buluş değil eldeki malzemeye ve her dönemin özel sanatsal benisine dayanır.
Bebek, dünyanın en eski oyuncağı olarak bilinir. Teknoloji ne kadar ilerlese de çocuk
ve çocukluk var olduğu sürece bebekler de var olacaktır. Bu, bir bakıma çocukların oyunlarında hatta kurdukları küçücük dünyalarında anne, baba, kardeş, arkadaş veya kendilerine
yer verme isteğinden doğmuştur. Psikologların dahi çocukların oyuncak bebeklerine davranış biçimlerini inceleyerek aile içi şiddete maruz kalıp kalmadıklarını, anne ve babanın ev
içindeki davranışlarının çocuğu nasıl etkilediğini ve daha birçok konuyu gözlemledikleri
bilinmektedir.
Türkiye'de bebeğin dini ve sıhhi rolleri vardır. Anadolu köylerinde daha çok yağmur
dualarında ve bahar törenlerinde büyüsel özellikler taşıyan bir sembol olarak kullanılırdı.
Bunlar, Hemecik, Korçak, Çömçe, Gelin, Karaçör oyunu gibi adlar alır. Tüm dünyada ve
Türkiye'de bebek oyun amacıyla olduğu gibi büyü amacıyla da kullanılan bir sembol olmuştur. Bebekçiliğin bir sanat dalı olarak ortaya çıkışı ise 20. yüzyıl başlarına rastlar. Dünyada
ilk bebek sergisi, Kızılay, Kızılhaç, Kızılarslan ve Güneş derneklerinin katılımı ile 1936
yılında Taksim Belediye Bahçesi'nde açılmıştır.
Yarışmalı olarak düzenlenen sergiye 20 ülke katılmıştı. Daha sonra Türkiye'de ve yabancı ülkelerde pek çok kez bebek sergileri düzenlenmiştir. Akşam Kız Sanat ve Olgunlaşma
Enstitülerinde bebekçilik dersleri konuldu. Ayrıca Kızılay Derneği rehabilitasyon çalışmaları
programına engellilerle, evlerinde çalışmak zorunda olanlar için sürekli bebekçilik kursları
açıldı. Kurslarda imal edilen bebeklerin satışlarına yardım edildi. İlk serginin gördüğü büyük
ilgi Kızılay'a zaman zaman sergi açma cesareti verdi. Türkiye'de bebekçilik sanatının doğmasında bu sergilerin önemli rolü oldu.
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Tüm bu örnekler göstermektedir ki oyuncak bebekler çok eski zamanlardan beri diğer
oyuncaklar arasında önemli bir yer tutar. Bilhassa kız çocuklarının dikkatini çeken oyuncak
bebekler eski zamanlarda kil, bez parçası, ahşap, taş, kemik, odun, mısır koçanı, mısır başağı
yaprağı, su kabağı gibi doğal maddelerden yapılırdı. Eskiden daha ilkel malzemelerle elde
üretilirken bugün teknolojinin de gelişmesiyle çoğunlukla fabrikalarda üretilmeye başlamıştır. Ancak yöntemi ne olursa olsun çocuklar için oyuncak bebeklerin önemini bundan sonra
da kaybetmeyeceği açıktır.

1. 2. Oyuncağın Önemi
Oyunun çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri ne kadar önemliyse aynı şekilde oyun
materyalleri de çok önemlidir.
Oyuncaklar, çocuğun seçme, değerlendirme duygusunu ve yaratıcılığını geliştirirken
aynı zamanda da kendi kendine karar verebilme ve belirli alanlarda beceriler kazanmasına da
olanaklar hazırlamaktadır.
Çocuklar için büyük öneme sahip olan çeşitli boyutlar ve renklerdeki oyun malzemeleri aynı zamanda çocukların oynarken hem eğlenmesine hem de renk, boyut, biçim, şekil
gibi kavramları öğrenmelerine yardımcı olur. Çocuk arkadaşlarıyla birlikte oynarken paylaşmayı, beklemeyi, iş birliği yapmayı da öğrenebilir. Buna ilaveten çocuklar ellerine geçen
oyuncakları bozarak, kırarak, parçaları ayırıp birleştirerek hem meraklarını giderir, tatmin
olurlar hem de objelerin özelliklerini inceler ve keşfederler.
Duygusal ve fiziksel gelişim açısından en doğal ve en aktif öğrenme ortamı oyun sırasında oluşmaktadır.
Çocuklar kendilerini ve çevresini daha iyi tanıyabileceği, iletişim becerilerini ve yaratıcılıklarını arttıracağı, bilişsel- duyuşsal- sosyal ve psikolojik yönden olumlu katkılar sağlayacağı oyuncaklarla oynamalı ve mümkün olduğunca çocuklara kendi oyuncaklarını kendilerinin yapmalarına olanak sağlanmalıdır. Bunun için oyun hamuru, kil, çamur, toprak, kâğıt,
meyve ve kurutulmuş yiyecekler, boyalar yeterli olabilir.
Günümüzde aile bireyleri oyuncağın çocuk yaşamındaki yeri ve önemini iyi kavramaktadırlar. Bu durum oyuncağa olan ihtiyacı arttırmaktadır. Oyuncak yapımı ile ilgilenen
kişiler için üretime yönelik çalışma imkânları doğmaktadır. Çalışmalar küçük atölyelerde
olabileceği gibi gelişen teknolojiden yaralanarak oyuncak sanayi şeklinde de olabilir.
Oyuncakların en basitinden en karmaşığına kadar pek çok çeşidini piyasada bulmak
mümkündür ancak bu oyuncakları almak için her zaman aile bütçesi uygun olmayabilir. Oysa bu oyuncakların pek çoğunu evde çeşitli gereçlerle yapmak mümkündür.
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1.2.1 Oyuncak ve Folklorik Bebeğin İç ve Dış Turizmdeki Yeri, Önemi

Resim 1. 6 : Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitülerinde yapılan Türkiye Elif bebek

Günümüzde folklorik bebeğe ağır sorumluluk veren “eğitici” rolün yanı sıra ekonomiye katkı adıyla bir başka rol verilmektedir. Turistler gittikleri yerlerde eğlenmek, dinlenmek,
o yörenin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek ve hatıra ya da hediye olabilecek bir eşya
almak isterler.
Dünya turizminde “hatıra eşya “dolabına baktığımız zaman folklorik bebeğin kültür
mesajı vermesi, taşınabilirliği, koleksiyon konusuna hitap edici ve albenili olması, birçok
ülkenin turizminde ekonomik kazancı katlamıştır.
Turizmde bir yöreyi simgeleme konusunu rahatlıkla üstlenebilen folklorik yapma bebekçilik, yaşamakta olduğu toplumun düşünce, duygu, örf ve adetlerini içine katarak bir
başka fonksiyonu yerine getirebilen, yansıtabilen, kendine özgü, tabi malzemelerle yapılan
bebeklerin, millî ve bölgesel karakterini koruyacak biçimde yapılması gerekmektedir.
Ülkemizin folklorik değerlerini taşıyan, Türk zevkini yansıtan folklorik bebek ile evini
süslemek ve ülkemizde geçirdiği özel günleri anımsamak bir turist için çok önemlidir. Evini
süslediği geleneksel el sanatımız ile ülkemiz insanının ince ruhunu, sanat anlayışını ve sevgi
dolu kişiliğini tanıyacaktır.
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Resim 1. 7: Soğanlı bebek

Resim 1.7: Kitre bebek

Resim 1.8: Matruşka bebekleri

Resim 1.9: Güney Afrika zulu bebekleri

1.2.2.Oyuncak Bebek Yapımının Sağlayacağı Faydalar


Ekonomik faydaları

Aile bütçesine ekonomik katkı sağlamış olur.

Evde bulunan artık gereçler değerlendirilir.

Boş zamanlar değerlendirilir.

Verimlilik sağlanır.



Sosyal faydalar

Gizli ve açık işsizliği önler.

Köyden şehre göçü önler.

Toplumun ruhsal yapısını etkiler.

Toplumun yaşam standardını etkiler.
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Eğitim yönünden sağlayacağı faydalar

Toplumun eğitimini olumlu yönde etkiler.

El sanatlarının korunmasını ve geliştirilmesini sağlar.

1.2. Oyuncak Bebek Yapımında Vücut Ölçüleri ve Oran Bilgisi
Oyuncak bebek çalışmalarında baş ölçüsü birim olarak kabul edilirse yetişkin bir insanda baş, vücudun yedide biri ya da sekizde biri kadar olmalıdır. Zayıf veya şişman, uzun
boylu ya da kısa boylu olmak, bu durumu değiştirmez. Bebek ve çocuklarda baş, diğer organlara göre daha büyüktür.
Erkekte omuz genişliği, baş genişliğinin iki buçuk katı, kadında ise iki katıdır. Ayak
büyüklüğü erkek ve kadında baş ölçüsü kadar, el büyüklüğü ise yüz uzunluğu kadardır.
Her iki kolun yanlara açılmış durumdaki uzunluğu, o kimsenin boyu kadardır. Omuzdan dirseğe, dirsekten bileğe kadar olan uzaklıklar birbirine eşittir.
Eller aşağı doğru uzatıldığında, parmak uçları, diz ile kalça arasında tam ortaya gelir.

1.3.1. Baş Ölçülerinin Oranı
Yüzü üç çeşit parçaya bölersek alın, burun ve burunla çene arası aynı ölçüdedir. Gözler tam başın ortasında yer alır. İki göz arasında bir göz uzunluğu kadar mesafe vardır. Gözden kulağa kadar olan kısım bir göz uzunluğu kadardır.
Kulak, burun hizasında ve burun büyüklüğündedir. Ağız genişliliği, iki göz bebeği
arasındaki mesafe kadardır. Ağız, burunla çene arasındaki bölüm üçe bölündüğünde, burundan itibaren ilk kısmın bittiği yerdedir.
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Çizim: 1. 1: Yüz, ölçü oranları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bebeğinizin veya yapmış olduğunuz diğer oyuncakların yüzünü daha güzel ve hatasız
çizerek boyamak için çizgi alıştırmaları yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Desen alıştırmalarınızı yapmak için
kâğıt, ince Resim kalemleri, ince sulu boya fırçaları ve boyalarınızı hazırlayınız.

 Şekildeki çizgileri önce kara kalem
ile çizerek elinizi alıştırınız, daha
sonra çizgilerinizi 00, 000 numaralı
suluboya fırçaları ile çiziniz.
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Çizim1.2

 Kaliteli boya ve fırçaları tercih ediniz.
 Kumaş parçaları üzerine kumaş boyası
kullanarak çizme denemeleri yapınız.
 Eliniz çizime alışana kadar denemelere devam ediniz.

1.3.2. Yüz İfadeleri ve Boyama Teknikleri
Bebek yapımında yüz ifadeleri çok önemlidir. Bebeğin yüzüne verilen mutlu, üzgün,
yaramaz veya muzip ifadeler bebeğe anlam katar. Bebeği yaparken verilen emeğin değerini
artırır.
Sizler de aşağıda verilen örnek Resimlerdeki ifadeleri çizerek ve boyayarak denemeler
yapınız. Bu denemeleri sık sık tekrar ettiğinizde, yaptığınız bebeklerinize farklı ifadelerle
farklı anlamlar kazandırma becerisine sahip olabilirsiniz.

Çizim1.3

Çizim1.4
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Çizim1.5

Çizim1.6

Çizim1.5

Çizim1.6
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Çizim 1.7

Çizim 1.8

Çizim 1.9

Çizim 1.10
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Çizim 1.11

Çizim 1.12

Çizim 1.13
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Çizim 1.14

1.4 Oyuncakların Sınıflandırılması
Çocuk oyuncakları kullanım amacına ve yapım tekniğine göre iki şekilde sınıflandırılabilir.



Kullanım amacına göre: Süs aracı olarak kullanılan ve oyun aracı olarak
kullanılan oyuncaklar olmak üzere yine ikiye ayrılır.
Yapım tekniğine göre oyuncak çeşitleri: Kalıplı oyuncaklar, ponpon oyuncaklar
ve kukla tipi oyuncaklar olarak üçe ayrılır. Kalıplı oyuncaklar dikerek,
yapıştırarak, örerek çalışılabilir.

1.4.1.Süs Olarak Kullanılan (Dekoratif) Oyuncaklar
Dekoratif oyuncaklar genellikle biblo olarak kullanılırlar.
1.4.1.1.Hamur Bebek
Soğuk seramik tekniği ile hamur hazırlanır. İstenilen modele göre bebekler şekillendirilir. Önce temel unsurlar hazırlanır ve kuruması beklenir. Kol, bacak, saç, giysi gibi kısımları hazırlanarak bebeğin vücudu birleştirilir. Birleştirme işlemlerinde beyaz tutkal kullanılır.
Kuruyan bebekler model özelliğine uygun olarak boyanır ve istenirse verniklenebilir.
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Hamur bebek modülü ile hamur bebeğe hazırlık yaparak ve uygulama faaliyetindeki
işlem basamaklarını takip ederek çeşitli hamur bebekler yapabilirsiniz.

Resim 1.11: Renklendirilmemiş hamur bebek

Resim 1.12: Renkli hamur ile çalışılmış bebekler

1.4.1.2.Taş Bebek
Taş bebek yapımında dere ağızlarından, ırmak ve kenarlarından toplanan pürüzsüz ve
oval taşlar değerlendiriliyor. Dalgaların yuvarlaklaştırdığı taşlar hiçbir işlemden geçirilmeden tamamen doğal yapısıyla kullanılıyor. Yıkanan ve temizlenen taşların üzeri taşın şekline
ve yapılacak bebeğin özelliğine uygun olarak mermer ve çiçek tutkalı ile taşlar birbirine
yapıştırarak vücut oluşturuluyor. Soğuk seramik tekniğiyle kaplanarak giydiriliyor. Taşlar
ince fırçalarla boyandıktan sonra illerin yöresel kıyafetleri ve yaşam tarzlarına ve kişinin
zevkine göre süsleniyor.
Taş bebek modülünü inceleyerek taş bebek hakkında bilgi edinip uygulama faaliyetindeki işlem basamaklarını takip ederek çeşitli taş bebekler yapılabilir.
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Resim 1.12: Taş bebekler

1.4.1.3 Kitre Bebek
“Kitre bebek” folklorik bebek diye adlandırdığımız yapma bebekler, kitre, yapıştırıcı
olarak kullanılıp tel, kâğıt (pelur, kâğıt havlu vb.) ve pamuktan beden oluşturulmakta, daha
sonra pamuklu, ipek ve dokuma kumaşlardan kostüm dikilip bebeğe montaj yapılır. İnsana
çok yakın olan bu bebekler giyinmiş heykel görünümünde olur. Bu görüntüsüyle dünü bugüne taşıma özelliği ile öne çıkar.
Oyuncak sanayinin gelişmediği dönemlerde ise anneler kendi el emekleriyle bebekler
yaparlardı çocuklarına. Dünyanın en eski oyuncağı olarak bilinen oyuncak bebekler, geven
bitkisinin yapıştırıcı maddesi kullanılarak yapıldığı için “Kitre Bebek” olarak bilinmektedir.
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Resim 1.13: Kitre bebekler

Resim 1.14: Kitre bebekler

Kitre bebek modülündeki inceleyerek kitre bebek hakkında bilgi edinip uygulama faaliyetlerini takip ederek kitre bebek yapılabilir.
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1.4.1.4 Folklorik Yöresel Bebek
Bebekler artık yurdumuzda ve dünyanın çeşitli yerlerinde farklı malzemeler kullanılarak da üretilseler ortak bir amaç için varlıklarını sürdürüyor. İçinden çıktıkları vatanın bir
sembolü, simgesi durumundalar.
Folklorik yöresel bebeklere Kapadokya bölgesinin Soğanlı bebeği ve Ardahan’ın Damal bebeği örnek olarak verebilir.
Soğanlı Bebek ve Damal Bebek modüllerini inceleyerek folklorik bebekler hakkında
bilgi edinebilir ve uygulama faaliyetlerini takip ederek yöresel folklorik bebekler yapabilir.

Resim 1.15: Yöresel soğanlı bebek

Resim 1.16: Yöresel damal bebekler

1.4.1.5 Orman Ürünleri İle Biblo Bebek
Doğada bulunan doğal bitki, ağaç kabukları ve kozalaklarla yapılan biblo bebeklerdir.
Malzemeye ve modele uygun olarak yapıştırma veya tutturma teknikleri kullanılarak birleştirilir. Yardımcı malzeme olarak teller, farklı kalınlıklarda iplikler veya boncuklar kullanılabilir.
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Resim 1.17: Ceviz bebek

Resim 1.18: Ceviz bebek

1.4.1.6 Deniz Ürünleri İle Biblo Bebek
Deniz kabuklarının uyumlu şekilde bir araya getirilerek yapıştırılması ile değişik biblolar yapılabilir. Mermer yapıştırıcısı kullanılarak birbirine tutturulabilir. Doğal renkleri ile
kullanılabileceği gibi farklı boyalarla farklı renklerde boyanabilir.

Resim 1.19: Deniz ürünleri ile biblo
bebek

Resim 1.20: Deniz ürünleri ile hayvan figürleri
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1.4.1.7. Telle Biblo Bebek Yapımı
Yapılacak bebeğin modeli tespit edilir. Model özelliğine uygun tel seçilir.(çiçek teli,
anten teli, boncuk teli vb. ) bebeğin ölçü ve oranına dikkat ederek tele şekil verilir. Bebeğin
vücuduna ve özelliğine uygun olarak kâğıt, ince renkli tel, iplik, pamuk, çorap vb. malzemelerle iskelet dolgunlaştırılır. Tahta boncuk, pinpon topu, çeşitli boncuklarla vb. malzemelerle
baş hazırlanır. Modele uygun olarak mısır koçanı, keçe, rafya, kâğıt, kumaş vb. malzemelerle
bebek giydirilir ve tel bebeğe hareket verilerek anlam kazandırılır.
Tel bebek modülünü inceleyerek tel bebek hakkında bilgi edinebilir ve uygulama faaliyetindeki işlem basamaklarını takip ederek değişik bebekler yapılabilir.

Resim 1.21:Tel bebek

1.4.1.8. Mısır Koçanı Bebek
Mısır koçanlarının kabukları mevsiminde kurutularak saklanır. Bebek yapılacağı zaman kabuklar ılık su ile ıslatılarak yumuşatılır. Temelinde tel bebek olan bu bebekler yumuşatılmış mısır kabukları ile farklı karakterlerde giydirilir ve kurumaya bırakılır. Mısır püskülleri de saç yapımında kullanılabilir.
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Resim 1.22: Mısır koçanı bebek

Resim 1.23: Mısır koçanı bebek

1.4.1.9 İplik Bebek Yapımı
İplik bebekler değişik kalınlıkta ve cinslerdeki iplerden sararak, bağlayarak veya yapıştırarak yapılabilir. Daha çok maskot, anahtarlık, araba süsü veya magnet olarak yapılır.

Resim 1.24. İplik bebek
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1.4.1.10. Kâğıt Katlama Sanatı (Origami) İle Kâğıt Bebek Yapımı
Renkli ve desenli kâğıtları katlama ve yapıştırma teknikleri kullanılarak yapılan bebeklerdir. Daha çok süs amaçlı kullanılır.
Yapım aşamaları ileriki öğrenme faaliyetlerinde ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

Resim 1.25: Kâğıt bebek

1.4.1.11. Kuklalar
Kuklalar çocuklukta iç dünyayı dışa yansıtan en önemli oyuncaklardır. Elle veya iple
oynatılan çeşitlerinin yanında gölge oyunlarında arkasından çubukla oynatılan çeşitleri vardır.
Kuklalar, kumaş, deri, mukavva, örgü, kâğıt hamuru veya ponpon ile yapılabilir. Kullanılan gerece göre yapım tekniklerinden uygun olan seçilir.”Davul Derisi Kukla” modülünde ayrıntılı bilgi verilmiştir.
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Resim 1.26:Gölge oyununda kadın figürü

Resim 1.27: Gölge oyununda erkek figürü

1.4.2.Oyun Aracı Olarak Kullanılan Oyuncaklar
1.4.2.1 Ponpon Oyuncak
Farklı renklerde ve farklı kalınlıklardaki yünlerin veya ipliklerin önce mukavva üzerine sarılmasıyla ponponlar elde edilir. Modele göre aynı veya farklı boylardaki ponponlar
dikilerek ya da yapıştırılarak bir araya getirilir. Ponpon oyuncaklar yumuşak olduğu için
çocuklara zarar vermez ancak çocukların boğazına kaçmaması için tüyleri dökülebilecek
yünlerden yapılmaması uygun olur. Resim taki bebeğin yapım aşamaları ileriki uygulama
faaliyetlerinde detaylı olarak anlatılacaktır.

Resim 1.28: Ponpon bebek

26

1.4.2.2. Dolgu Bebek
Dolgu oyuncaklar farklı cins ve kalınlıktaki kumaşlardan, eski kazaklardan, eski eldiven veya çoraplardan, şiş ve tığ örgülerden vb. malzemelerden içlerine pamuk, sünger, elyaf
gibi malzemelerle doldurarak ve çeşitli aksesuarlarla süsleyerek yapılır.

Resim 1.29: Kumaşla dolgu oyuncak bebek

Resim 1.30: Tığ örücülüğü ile dolgu oyuncak bebek
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Kalıplı Dolgu Oyuncak Bebek modülünü inceleyerek dolgu bebek yapımı hakkında
bilgi edinilebilir ve uygulama faaliyetindeki işlem basamakları takip edilerek de çok çeşitli
bebekler yapabilir.

1.5. Oyuncak Bebek Yapımında Kullanılan Araçlar Gereçler ve
Özellikleri
Bebek her türlü malzemeden yapabilir. Değişik kumaş çeşitlerinden, eski kazaklardan,
tişörtlerden, çoraplardan, iç çamaşırlarından rafyadan, boncuklardan, ipliklerden, farklı kalınlıktaki fitillerden, değişik boy ve kalınlıktaki tellerden, kâğıtlardan, oyun hamurlarından,
deniz ve deniz ürünlerinden, bitkilerden, taşlardan, evdeki artık maddeleri vb. malzemeleri
değerlendirerek çok çeşitli bebekler yapabilir.


Kumaş türleri

Ham maddenin iplik halinden kumaş yapımına kadar geçirdiği işleme dokuma denir.
Dokuma maddelerinin endüstride kullanılan ilkel şekline de lif denir. Lifler şöyle sıralanabilir:




Bitkisel lifli kumaşlar
Hayvansal lifli kumaşlar
Sentetik lifli kumaşlar

Amerikan bezi, patiska, basma, pazen, opal, tülbent, etamin, pike, divitin, saten, poplin vb. bitkisel liflere örnek verilebilir.
Hayvansal lifli kumaşlara ise çuha, keçe, aba, gabardin, tafta, fay, saten, şifon, kadife
örnek verilebilir.
Sentetik liflere de naylon, perlon, orlon, terilen vb. örnek verilebilir.
Oyuncak bebeğin yapımında saçlarında giyim ve aksesuarlarında, süslemesinde her
türlü kumaş kullanabilir.
 Deri
İnsan ve hayvanların vücudunu kaplayan koruyucu tabakaya “deri” denir. Hayvanlardan yüzülen derilerin işlenip kullanılır hâle getirilmesine “dericilik” denir.
Deriler iki gruba ayrılır:

Tabii deri

Suni deri
Oyun ve oyuncak yapımında aksesuarların yapımında giydirilmesinde, süslemesinde
gövde, saç vb. yapımında hayvanların deri, kürk, kemik, boynuzundan yararlanılır.
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Bebek yapımında kullanılan iplikler

Yün, keten, kenevir, ipek gibi tekstil maddelerinin, (liflerinin)bükülmüş ve çekilmiş
haline iplik denir. Ham madde özelliğine, incelik, kalınlık ve bükümüne göre (yün orlon,
merserize, sicim, floş, pamuk, keten, rafya vb.) isimler almaktadır.
Bebeğin yapımında veya oyuncak bebeğin giydirilmesinde her türlü iplik kullanılabilir. Yün, orlon, pamuk, muline, floş, koton, nakış vb. iplikleri kullanarak bebekler yapılabilir
ve süslenebilir.
Örgü ve ponpon oyuncak-bebek yapımında veya oyuncak bebeğin giydirilmesinde,
gövde, saç, kuyruk gibi kısımlarının yapımında çeşitli iplikler kullanabilir.


Keçe

Keçe koyunyününden elde edilen bir çeşit kumaştır. Aynı zamanda deve, keçi, at gibi
hayvanların tüy liflerinden de elde edilir.

Resim 1.31: Renkli keçeler

Diğer kumaşların aksine, 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 olma
özelliğini taşır. Keçe ilk olarak Çinliler tarafından “kabileye ait veya vahşi bir madde” olarak
tanınmıştır çünkü Orta Asya’nın eski kabilelerinde, keçe birçok şey için kullanılıyordu elbise
yapımından örtünmeye kadar.
Aslında keçe, elbise kumaşından da önce bilinmekteydi. Keçe tekstildeki ilk bilinen
kumaşlardan olabilir. Üretilen ilk keçe parçası İsa'dan öncesine dayanır. Eğirme ve dokuma
işlemleri daha sonraki süreçlerdi. "Keçe" kelimesi Anadolu'da yaşayan Türkmenler ve Orta
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Asya'nın batısındakiler arasında kullanılırdı. Ayrıca bu kelime, keçe üreten ve keçe kullanan
kişilerce de bilinir. Keçeye konan isimler, üretilen yöreye göre ve keçenin ölçülerine göre
değişmektedir.
Keçeden çeşitli bebekler ve değişik aksesuarlar da yapılabilir.

Resim 1.32: Keçe bebekler



Dolgu malzemesi

Dolgu bebek çalışmalarında çalışılan ürünün kabarık, yumuşak ve kalın olması için
pamuk, yün, sentetik elyaf, talaş, sünger artıkları, kumaş artıkları, kesilmiş çoraplar dolgu
malzemesi olarak kullanılabilir.


Pul ve boncuk

Oyuncak bebeğin yapımında gözlerinde ve süslemesinde çeşitli boy ve cinste pul ve
boncuklar kullanarak çalışabilir.


Dikiş makinesi

Dikiş makinesini makinede birleştirme tekniklerinde kullanılabilir.


Ütü ve ütü malzemeleri

Çalışmalarda ütü gerektiren yerlerde iyi bir sonuç almak için kaliteli ve çelik tabanlı
bir ütüyle ütü masası üzerinde çalışılmalıdır. Kumaşların parlamaması için tersinde ütülenmelidir. Ön yüzünden ütü yapılırsa ince, pamuklu, nemli temiz bir ütü bezi ile ütülenmelidir.


İğneler

Dikiş iğnesi

Toplu iğneler

Makine iğnesi

Çengelli iğne
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Makas

Kumaş ve nakış makası kullanılabilir.


Yüksük

Metal veya plastik olan çeşitlerinden biri kullanılabilir.


Mezür



Cetvel

Değişik boylarda ve şekillerde olan cetveller kullanılabilir.


Şiş

Şiş, örücülüğünün temel araçlarıdır. Çelik, plastik, tahta ve alüminyumdan yapılır.


Tığ

Çelik, alüminyum, plastikten yapılmış bir ucu çengelli diğer ucu düz, kroşede kullanılan araçtır.

















Sicim
Fitil
Sentetik kordon
Floş
Yapıştırıcı
Silikon tabancası
Boya
Vernik
Un
Çekiç
Pense
Çiçek pensi
Tel
Desen çizimi için kareli veya milimetrik kâğıtlar
Kalıp hazırlamak için parşömen kâğıdı, Resim kâğıtları veya yumuşak
kartonlar
Renkli boya kalemleri



Değişik boylarda cetveller
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1.6. Oyuncak Yapımında Kullanılan Kaynaklar
Oyuncak modeli seçerken ve kalıp hazırlarken çeşitli kaynaklardan yararlanılabilir.






Hazır oyuncaklardan
Oyuncak mağazalarından
Doğadaki canlılardan
Dergi, kitap, gazete ve modellerden
Elektronik kaynaklardan

1.7. Oyuncak Modeli Seçerken Dikkat Edilecek Noktalar
Oyuncak modeli seçerken göz önünde bulundurulacak noktalar şöyle sıralanabilir:





Oyuncak bebeğin modeli çocuğun yaşına uygun seçilmelidir.
Çocuğun cinsiyetine uygun olmalıdır.
Çocuğun ilgisini çekmelidir.
Kullanım amacına uygun olmalıdır.

1.8. Oyuncak Malzemesi Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar






Malzeme seçiminde oyuncak bebeğin modeli, malzemenin yapısı, malzemelerin
oranı, boyutu kalitesi, cinsi dikkate alınarak seçilmelidir.
Doğal malzemeler ürünün özelliğine uygun olarak temizlenmelidir.
Çocuğun sağlığına zarar verecek boya malzemeleri kullanılmamalıdır.
Kesici, sağlığa zararlı sivri uçlu, boya akıtan vb. malzemeleri kullanmamaya
dikkat edilmelidir.

1.9. Oyuncak Bebek Kalıbı Elde Etme Teknikleri
Oyuncak bebeğin modeli, kalıbını çeşitli modellerden, doğadaki canlılardan, hazır
oyuncak bebeklerden, dergi, kitap ve elektronik kaynaklardan elde edilebilir.
Oyuncak bebek kalıbı üç şekilde elde edilir:




Ölçerek: Hazır oyuncaklardan kalıp elde etme tekniğidir.
Bakarak: Resim ve fotoğraflardan kalıp elde etme tekniğidir.
Hazır oyuncak bebek kalıplarını kullanarak
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1.10. Oyuncak Bebek Kalıplarını Gerece Uygulama
Oyuncak bebek kalıpları kumaşın düz boy ipliğine yerleştirilir.
Oyuncak bebek kalıpları gerece uygularken aşağıdaki noktalara dikkat edilerek yerleştirilmelidir:





Kalıpları kumaşa ekonomik biçimde ve kalıp özelliğine göre yerleştiriniz.
Kumaşın desen ve tüy yönüne dikkat ederek yerleştiriniz.
Kalıbın özelliğine uygun dikiş payları verilerek kesiniz.
Gerekli yerleri çıtlatarak kesiniz.

1.11.Oyuncak Yapımında Parçaları Birleştirme Teknikleri
Kesilen oyuncak parçaları, oyuncağın modeline ve kullanılan gerecin özelliğine göre
iki şekilde de birleştirilir.





Yapıştırarak: Yapıştırma tekniği kullanılan modelin ve malzemenin, özelliğine
göre birleştirilmesinde ve süslenmesinde uygulanır.
Dikerek: Dikerek birleştirme tekniği oyuncak yapımında kullanılan gereçlerin
model özelliğine, cinsine göre değişik tekniklerde uygulanır.
Makine dikişi ile birleştirme: (kumaşlarda, deri, güderi, ve suni deride)
El dikiş ile birleştirme (kürk, deri, keçe, vb. kumaşlarda ): Elde dikerek
birleştirme işlemlerinde model özelliğine göre basit nakış iğneleri tekniği
kullanılarak da parçaları birleştirebilir ve süslenebilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki elde dikiş tekniklerini örnek parça üzerine çalışarak sonraki aşamalarda kullanmak üzere muhafaza ediniz.
Uygulamalarda tereddüde düştüğünüz işlem basamakları için öğretmeninize başvurunuz veya “Basit Nakış İğne Temel Teknikleri” modülünden yararlanınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

Resim 1.33

 Düz teyel yapınız.

Resim 1.34

Resim 1.35

 Elde makine dikişi yapınız.

Resim 1.36
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Resim 1.37

 Battaniye iğnesi yapınız.

Resim 1.38

Resim 1.39

 Zincir işi yapınız.

Resim 1.40

Resim 1.41
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Resim 1.42

Resim 1.43

 Hiristo teyeli yapınız.

Resim 1.44

Resim 1.45

 Sap işi yapınız.

Resim 1.46
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Resim 1.47

Resim 1.48

Resim 1.49

 Fransız düğümü–1 yapınız.

Resim 1.51

Resim 1.52
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Resim 1.53

Resim 1.54

Resim 1.55

 Fransız düğümü–2 yapınız.

Resim 1.56

Resim 1.57
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Resim 1.58
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1.12.Çaput Bebek
Çaput bebek Y şeklindeki çubuklara eski çaput parçalarından baş ve gövde sarılması
ile yapılan en eski bebek çeşididir.
Annelerimiz hiçbir masraf gerektirmeyen bu bebeği evde kolaylıkla yapabilir ve çocuklarının hayal dünyalarına katkıda bulunabilirler.
Hazır alınan plastik bebeklere göre daha dayanıklıdırlar.
Çaput bebekle ilgili olarak yazılmış olan aşağıdaki şiir bakın ne güzel anlatıyor hiç söze gerek bırakmadan…
ÇAPUT BEBEK
Hikâye bu dostlar
Yaşanmış gerçek bir hikâye.
Hani bir varmış bir yokmuş derler ya...
Bir erkek, bir kadın varmış.
Birbirlerini seviyorlarmış.
Erkek ki yüreği temiz hem de hoş.
Seveni çok yüreği boşmuş.
Neden sonra gönlüne bir ceylan düşmüş.
Ömrüne Kehkeşan düşmüş.
Güç bela sevgi yenmiş dünyayı.
Gerçek eylemiş görülen rüyayı.
Desti izdivaca dönüşmüş bu rüya.
Bir kız çocuğuyla katlanmış hülya.
Sevgi çoğalmış, gelen güzel misafirle.
Büyüdükçe isteği artmış, tarifi sözlerle.
—Annecim, demiş bir gün küçük kız.
Arkadaşımda gördüğüm oyuncaktan alınız.
Bana da bana da o oyuncaktan bulsana.
Parasını verip ondan bana alsana.
—Tamam, kızım sana ellerimle dikeceğim.
Senin de olacak çaputtan bir bebeğin.
Teşekkürler anneciğim, bu ne güzel bir bebek
—Yavrum seninde güleceğin günler gelecek.
—Çaputta olsa bebek bana gülüyor.
—Onu çok sevdiğimi o da biliyor.
Günler çaput bebekle geçerken,
Baba durumunu düzeltmiş erken.
Durumu düzelen baba kızına bir bebek almış.
Kızın da yeni güzel bebeği olmuş.
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Yürüyüp konuşup, ağlıyor hem de gülüyordu.
Kız ona vurulmuş, hem de altını bezliyordu.
Çaput bebek bir kenarda öylece mahzun,
Kızımız yenilerle pek mutlu ve de memnun.
Derken darbeye dayanamamış yeni bebek.
Annede üzgün ağladı ağlayacak.
Kız kırılan oyuncağın yenisini beklerken,
Sarılırmış çaputa diğer gelene kadar.
Yeniler hep çabuk terk eder olmuş kızı.
Dostu çaput bebek onun hep yanındaymış.
Neden sonra anlamış dostunun kıymetini.
Kırılan oyuncaklarla geçmezdi bu hayat.
Bilmeyenler bilsin dostluğun nimetini.
Ömür gelip geçiyor, bilmelisin hey hat!
Kadimdir gerçek dostlar, öyle çabuk kırılmaz.
Yeter ki hatanı bil, onlar küsmez darılmaz.
Nigar ZENGİN
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UYGULAMA FAALİYETİ- 1
UYGULAMA FAALİYETİ
Çaput bebek (Aynur Bebek) yapmak için aşağıdaki işlem basamaklarını önerileri de
dikkate alarak uygulayınız.
Çaput bebek (Aynur Bebek)-1
İşlem Basamakları



Çaput bebek (Aynur bebek) için gerekli olan
araç ve gereçleri hazırlayınız.

Öneriler
 İğde, kiraz, vişne, dut, ceviz gibi ağaç dallarından
bebeğinizi yapabilirsiniz.
 Ağaç dallarından bebek için uygun dallar kesiniz.
 Bebeğin kolu için uygun kalınlıkta dal kesiniz.
 Gövdesini ve kollarını yapmak için kumaşları seçerek kesime hazırlayınız.
 Bebeğin gövdesini ve kolunu sarmak için kumaştan
2 cm eninde uzun şeritler kesiniz.
 Bebeğiniz için söğüt dalı kullanmayınız çünkü çabuk kırılabilir.

Resim 1.59

 Gövdesini ve kollarını
orantılayarak kesiniz.

 Bebek yapımı için gerekli olan ön hazırlıkları
titzlikle yapınız.
 Bacak uzunluklarının eşit olmasına dikkat ediniz.
 Dalın üzerindeki fazlalıkları keserek düzeltiniz.
 Pamuklu kumaşları kullanmayı tercih ediniz.
 Uzun şeritleri pamuklu kumaşı eninden yırtarak
daha kolay elde edersiniz.
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Resim 1.60

 Yapıştırıcı yerine silikon kullanarak da kumaşı yapıştırabilirsiniz.
 Silikonun sıcak olmasına dikkat ediniz.(Soğuk silikon kat yani kalınlık yapar.)

 Bebeğin ayağına biraz
yapıştırıcı sürerek kesmiş olduğunuz bez parçasıyla sarmaya başlayınız.

Resim 1.61

Resim 1.62

 Açılmaması için çubuğu kumaş katının içine yerleştirerek sarmaya başlayınız.
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Resim 1.63

 Kumaş parçasını eşit aralıklarla çok sıkmadan ve
çok bol bırakmadan sarmaya özen gösteriniz.
 Temiz ve düzenli çalışınız.
 Her iki bacağı da ağ yerine kadar sarınız.

Resim 1.64

 Sarma işlemine gövdeyi
de sararak devam ediniz.

Resim 1.65
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 Bebeğin kollarını tel
kullanarak da çalışabilirsiniz.

Resim 1.66



Tel ile çalıştığınız da bebeğin kollarına istediğiniz
şekilleri verebilir ve istediğiniz modelde elbiseleri
daha kolay giydirebilirsiniz.
 Katlama işlemini kenarların kötü görünmemesi için
iki kenarları ortaya gelecek şekilde yapınız yani
kumaş üçe katlanmış olacaktır.

 Bebeğinizin
başı
için(arka destek) kesmiş
olduğunuz kumaş parçasını boyuna katlayınız.

Resim 1.67

 Bebeğinizin başındaki arka destek gövdeye orantılı
olarak büyük veya küçük olabilir.

 Sarma işlemini 3,5, 4
cm çapında olana kadar
yapınız.

Resim 1.68
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 Sarma işlemi bittikten
sonra dikerek sağlamlaştırınız.

Resim 1.69

 Katları kaymaması için
birbirine dikerek tutturunuz.

 Düzenli sararak tutturunuz.

Resim 1.70

 Hazırlamış olduğunuz
kolu bedene yerleştiriniz.



Resim 1.71

Kolu bedene orantılayarak yerleştiriniz.
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 Kolu sararak tutturunuz.

Resim 1.72

 Kolun kaymaması için kumaşı bedene dikkatli sarınız.

 Gövdenin kalın olmasını
isterseniz sardığınız kat
sayısını artırabilirsiniz.

Resim 1.73

 Gövdeye boyun mesafesi
bırakarak başı yerleştiriniz.

Resim 1.74
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Resim 1.75

 İki parçayı birbirine silikon tabancası ile yapıştırarak da birleştirebilirsiniz.
Resim 1.76

 Silikonun tabancası kullanırken eriyen silikonun
elinizi yakmamasına dikkat ediniz.

 Desteği boyuna dikerek
tutturunuz.

Resim 1.77

 Bebeğin başı için birkaç
adet 7–8 cm. kare kumaş parçaları üzerine
kumaş kırpıntıları koyunuz.

 Yün veya pamukta kullanabilirsiniz.
 2–3 tane gazlı bezi zemin olarak kullanabilir ve
kesmiş olduğunuz şerit kumaş parçalarını da üzerine koyarak bebeğin başını hazırlayabilirsiniz
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Resim 1.78

 Yapmış olduğunuz kumaş parçalarını eşit şekilde
dağıtarak yerleştiriniz.

 Kırpıntı kumaşlar içeride kalacak şekilde yerleştiriniz.

Resim 1.79

Resim 1.80


 Bez parçalarının dikerek
tutturunuz.




Dolgu amaçlı kullandığınız kumaşların eşit dağıtılmış olmasına dikkat ediniz.
Sağlam dikiş ipliği ile dikiniz.
Baş kenarlarında pot oluşturmamasına dikkat ediniz.
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Resim 1.81

Resim 1.82

 Kumaşı bebeğin yüzüne ortalayarak yerleştiriniz.
 Düz boy iplik yönüne dikkat ederek yerleştiriniz.

 Bebeğinizin
yüzünü
yapmak için ten rengi
jarse kumaşınızı bebeğinizin yüzüne yerleştiniz

Resim 1.83
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Resim 1.84

 Kumaşta potluk bırakmamak için öncelikle başın
yanlarından geriye doğru sonra da tepeden geriye
doğru kumaşı toplamaya özen gösteriniz.



Germe işlemi esnasında başın yan taraflarında toplu iğne kullanarak kumaşı gerebilirsiniz.

 Bebeğinizin yüzünü ve
boynunu yapmak için
kumaşı baş arka ortasına
doğru toplayarak geriniz(sıkıştırınız).

.
Resim 1.85

Resim 1.86

 Fazla kumaş parçalarını
kesiniz, kumaş uçlarını
içe doğru katlayarak
toplu iğne ile tutturunuz.

 Kumaşın renginde sağlam bir dikiş ipliği kullanınız.
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Resim 1.87

 Boyunu ve başın arkasındaki dikiş paylarını
dikerek başı tamamlayınız.

Resim 1.88

 Elyafı sadece çorabın burnuna yerleştiriniz.
 Çorabı istediğiniz modelde örebilirsiniz.
 Örgü örme tekniklerini bilmiyorsanız eskiyen çoraplardan ya da ince kazaklardan kesip dikerek de
çorap yapabilirsiniz.
 Bebeğinizin
ayakları
için uzun çorap örünüz
ve çorabın burun kısmına elyaf yerleştiriniz.

Resim 1.89

 Bebeğinizin ayağına yapıştırıcı sürerek çorabı
giydiriniz.

 Yapıştırıcının kaliteli olmasına dikkat ediniz.
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Resim 1.90

Resim 1.91

Resim 1.92

 Bebeğinizin
yüzünü(göz, ağız) toplu iğne
ile belirleyiniz.
 Gözlerini ve ağzını işleyiniz.



Basit nakış iğne teknikleri ile işleyebilirsiniz.
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Resim 1.93

Resim 1.94

Resim 1.95

Resim 1.96



Gözlerini boncuk dikerek de çalışabilirsiniz.
 Parmaklarınıza 9–10 defa sararak fiyonklar yapınız.
 Fiyonkları parmağınızdan çıkarmadan ortasından
bağlayınız.
 Seçtiğiniz renkteki ip
veya yünlerle fiyonklar
yaparak saçlarını hazırlayınız.

Resim 1.97
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Resim 1.98

 Saçları dikeceğiniz alanı
çizerek işaretleyiniz.

Resim 1.99

 Saçları orta noktasından
dikerek tutturunuz.

Resim 1.100
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Resim 1.101

 Yaptığınız saçların renginde iplik kullanarak dikmeye özen gösteriniz.
 Saçları için yün, orlon, kadife iplikler, nakış veya
floş iplikler de kullanabilirsiniz.
 Saçları silikon tabancası ile yapıştırarak da tutturabilirsiniz.
 Yapıştırma esnasında silikonların gözükmemesi
için dikkatli ve temiz çalışınız.

 Fazla iplikleri keserek
temizleyiniz.

Resim 1.102

 Bebeğinizin ellerini hazırlayarak bebeğinizin
kollarına yapıştırınız.

 Ten rengi kumaştan hazırlayınız.
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Resim 1.103

Resim 1.104

 Bebeğinizin bel pantolon ve etek boyunu ölçerek kalıp çıkartınız.

Resim 1.105
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Resim 1.106

Resim 1.107

 Almış olduğunuz ölçülere göre kalıp çıkartınız.
 Kalıbı kumaşa yerleştiriniz, dikiş payı bırakarak
kumaşı kesiniz.
 Eteği ve pantolonu bebeğe giydirdikten sonra bel
çevresine göre büzünüz.

 Eteğini ve pantolonu dikerek bebeğinize giydiriniz.

Resim 1.108
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 Kumaşı dikkatli kesiniz.
 Elbiseyi bebeğin kollarından rahat geçirmek için
reglan kollu modelleri tercih ediniz.

 Elbisesini dikerek bebeğinize giydiriniz.
Resim 1.109

Resim 1.110



Kol ve yaka büzme işleminde bebe lastiği de kullanabilirsiniz.

 Elbiseyi
giydirdikten
sonra yakasını kurdele
ile büzerek süsleyiniz.

Resim 1.111
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Bebek kıyafetini kendi
zevkiniz doğrultusunda
süsleme malzemeleri ve
tekniklerini kullanarak
süsleyebilirsiniz.

Resim 1.112

 Biten bebeğinizin son
düzeltmelerini yapınız.

Resim 1.113
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UYGULAMA FAALİYETİ- 2
Çaput bebek (Çıtkırıldım Ayşe) yapmak için aşağıdaki işlem basamaklarını önerileri
de dikkate alarak uygulayınız.
Çaput Bebek (Çıtkırıldım bebek )- 2
İşlem Basamakları

Öneriler

 Çaput bebeğinizi
(çıtkırıldım Ayşe
bebek) kıyafet giydirme aşamasına
kadar olan işlemlerini Aynur bebek
işlem basamaklarını takip ederek yapınız.

.
Resim 1.114

 Bebeğinizin ellerini
ve ayaklarını tığ
veya şiş ile örerek
yapabilirsiniz.
Resim 1.115

 Elyafı sadece çorabın burnuna yerleştiriniz.

Resim 1.116
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Çorapları bebeğin
ayağına giydiriniz.

Resim 1.117



Örmüş olduğunuz
elleri bebeğin kollarına
takınız.(Geçiriniz.)

Resim 1.118

Resim 1.119

 Elleri dikerek kola tutturabilirsiniz.
 Sıcak silikonla da tutturma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

 Örülmüş el ve
ayakları dikerek
veya yapıştırarak
son hâline
getiriniz.
Resim 1.120

62

Resim 1.121

 Boncukları yapıştırıcı veya silikon kullanarak elyafa
yapıştırınız.

 Dikdörtgen şeklinde(5x3cm) elyaf
keserek üzerine
göğüs oluşturmak
için iki tane boncuk
yerleştiriniz.

Resim 1.122

 Elyafı alt uçtan
sarmal olarak yukarı doğru sarınız.

Resim 1.123
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 Sardığınız elyafı
bebek gövdesi üzerinde göğüs hizasına yerleştiriniz.

Resim 1.124

 Gövde üzerine ten
rengi jarse kumaşı
boyun kısmını da
kaplayacak şekilde
yerleştiriniz.

Resim 1.125

 Kumaşı beden(gövde) arka ortasında birleştirerek, toplu iğne ile
tutturunuz.
Resim 1.126

 Kumaş arkaya sıkıca gerilerek tutturulmalıdır.
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Resim 1.127

 Kumaşın dikişle (birleştirilmesi)tutturulması esnasında
kumaşın gergin olmasına dikkat edilmelidir.

 Gövdenin arka ortasında birleştirilen
kumaş ip ve iğne
yardımı ile dikilerek tutturulur.

Resim 1.128

Resim 1.129
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Resim 1.130

 Yüz üzerinde oran
ve orantıya dikkat
ederek göz ve ağız
yerlerini işaretleyiniz.

Resim 1.131

 Ağzını basit nakış
iğne teknikleri ile
işleyebilirsiniz.

Resim 1.132
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Resim 1.133

 Gözlerini basit nakış iğne teknikleri
ile işleyebilirsiniz.

Resim 1.134








Gözlerini ayrıca zincir işi yaparak doldurabilirsiniz.
Eski örgü parçalarınızı(hırka, yelek v.b) değerlendiriniz.
İnce floş makrame ipini sökerek de saç yapabilirsiniz.
İpliği kâğıda sarınız
Kâkül içinde saç hazırlayınız
Sardığınız ipin bir kenarından ipleri kesiniz

 Bebeğinizin saçlarını eski bir örgü
parçasını sökerek
hazırlayınız

Resim 1.135

 Saçlarının ortasına
bant yapıştırınız

 Bant, iplerin kaymaması ve bir arada tutması için yapıştırılır
 Kâkül içinde saç hazırlayınız.
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Resim 1.136

 Bandın üzerinden
makinede dikerek
saçları birbirine tutturunuz.

Resim 1.137

 Seyrek bir makine dikişi (5 dikiş ayarı kullanınız. İpin
kalınlığına göre bunu değiştiriniz) ile dikiniz.
 Kâkülü
dikeceğiniz
yeri
önceden
(ayarlayınız)belirleyiniz

 Kâkülü elde makine dikişi ile bebeğin başına dikiniz.

Resim 1.138
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Resim 1.139

 Acele etmeyiniz.
 Dikkatli çalışınız.
 Saç yapıştıracağımız yerleri kalemle işaretleyerek, belirleyiniz.
 İşaretlemede uçabilen ispirtolu kalem veya silinebilir
bir kalemde kullanabilirsiniz

 Saçları yapıştırarak
tutturunuz.

Resim 1.140

 Sıra takip ederek
yapıştırma işlemine
devam ediniz.

Resim 1.141
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 Başın yan ve arka
kısımlarına aynı
şekilde saçı yapıştırmaya devam ediniz.
Resim 1.142

 Saçın yoğun olmasını istiyorsanız sık aralıklarla işleme
devam ediniz.
 Saçı yapıştırmak yerine dikerek de başa tutturabilirsiniz.

 Bebeğinizin pantolonunu giydiriniz.

Resim 1.143

 Pantolonun bilek kısmına büzgü alınız veya bebe lastiği
dikerek büzgü oluşturunuz.

 Bebeğinizin pantolonun giydirdikten
sonra beline lastik
geçirerek büzünüz
veya bebe lastiği
geçirerek büzgü
oluşturunuz.
Resim 1.144
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 Bebeğinizin eteğini
giydiriniz.

Resim 1.145

 Bebeğinizin pantolonunu ve eteğini
giydirdikten sonra
beline lastik geçirerek büzünüz.

Resim 1.146

 Bebeğinize reglân
kollu elbiseyi giydiriniz.

Resim 1.147

71

 Elbiseyi bebeğinize
giydirdikten sonra
reglan kollu giysinin yakasına geçirmiş olduğunuz
kurdeleyi büzünüz.
Resim 1.149

Resim 1.150

 Bebeğinizin saçlarını
kurdele ile çiçek takarak süsleyebilirsiniz.

 Kendi zevkiniz doğrultusunda da farklı süslemeler yapabilirsiniz.

Resim 1.151

 Bebeğinizin saçlarını toplayarak da farklı bir görünüm
verebilirsiniz.
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 Patik ve çorabın bebeğin ayağından çıkmaması için giydirme sırasında sıcak silikonla yapıştırarak sabitleyebilirsiniz.

 Bebeğinizin ayağına çorap veya patik
örerek dikerek giydirebilirsiniz.

Resim 1.152

Resim 1.153
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 Biten bebeğinizin
son düzeltmelerini
yapınız.

Resim 1.154
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KONTROL LİSTESİ
A4 kâğıdını ikiye katlayınız. Bir yüzüne kız, diğer yüzüne erkek yüzü çiziniz. Yüzlerden birinin ifadesini mutlu diğerinin ifadesini şaşkın yapınız.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Çizim için araç gereç hazırladınız mı?

2.

Kâğıdı tam ortasından düzgünce ikiye katladınız mı?

3.

Kâğıt üzerinde yüzü yerleştireceğiniz kısmı taslak olarak belirlediniz mi?
Orantıya uygun olarak kaş, göz, ağız, burun ve kulak yerlerini
belirlediniz mi?

4.
5.

Yüzlere mutlu ve şaşkın ifadeleri verebildiniz mi?

6.

Kız ve erkek cinsiyet farkını çizime yansıttınız mı?

7.

Resim üzerinde ışık gölge etkisini yeterince verebildiniz mi?

Evet

Hayır

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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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ- 2
AMAÇ
Bu faaliyet ile verilen bilgiler doğrultusunda, modele uygun yoyo bebek çalışması
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Yoyo nedir? Araştırınız.
Kırkyamada kullanılan yoyo tekniği nedir? Araştırınız.
Yoyo tekniği ile neler yapılabilir? Araştırınız.

2. YOYO BEBEK
Yoyo, kırkyama yapımında da kullanılan, daire biçiminde kesilmiş kumaş parçalarının
tekniğe uygun teyellenerek büzülmesi işlemleridir. Büzülen kumaşın merkezlerine boncuk,
düğme ve renkli kumaş parçaları dikilerek süslemeler yapılabilir.
Yoyo tekniği ile yapılan farklı büyüklüklerdeki yuvarlak parçalardan, değişik şekillerde bebekler de yapılabilmektedir.

Resim 2. 1 Kumaşı kesme

Resim 2.2Kumaşı teyelleme

Resim 2.3Kumaşı büzme

Yoyo tekniği ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için “Dekoratif Kırkyama” modülüne
bakabilirsiniz.
Aşağıda iki uygulama faaliyetinde farklı yoyo bebeklerin yapım aşamaları anlatılmıştır. Bunlardan her ikisini uygulayabileceğiniz gibi zamanınıza bağlı olarak içinden birini
seçerek de uygulayabilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ- 1
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını resimleri ve önerileri göz önünde bulundurarak uyguladığınızda basit yoyo bebek yapmış olacaksınız.
Yoyo Bebek–1
İşlem Basamakları

Öneriler
 Ten rengi kumaştan yüzünü yapmak için çapı 7
cm olacak şekilde daire çizerek kesiniz.

Resim 2. 4

 Yoyo bebek için araç gereçlerinizi hazırlayınız.

Resim 2. 5

 Renkli kumaştan çapları 12
cm ile 18 cm çapında daireler çizerek kesiniz ve iki
adet yoyo yapınız.

 8 ve 9 cm uzunluğunda fitil kesiniz.
 Yüzünü doldurmak için pamuk veya elyaf hazırlayınız.
 Dikiş malzemesi, makas ve yapıştırıcı hazırlayınız.
 Yoyoları istediğiniz ebatta yapabilirsiniz.
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 Keçeden uzunluğu 4,5 cm
ve eni 3 cm olan ayakları
kesiniz.(Resim deki gibi)
Resim 2. 6

 Ayakları için çizeceğiniz bu kalıbı değiştirerek
istediğiniz şekillerde çalışabilirsiniz.

 Bebeğin gözlerini siyah boya ile boyayınız.

Resim 2. 7

 Gözlerini siyah kum boncuğu dikerek de yapabilirsiniz.
 Yüz ifadelerine dikkat ediniz.

 Bebeğin ağzını basit nakış
tekniklerini kullanarak işleyiniz.

Resim 2. 8
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Resim 2. 9

 Saçları istediğiniz uzunlukta ve şekilde yapabilirsiniz.
 Kâğıda sardığınız ip veya yünü tek bir tarafından kesiniz.
 Ortasından ve her iki yanlardan bağlayınız.

 Bebeğin saçlarını kâğıda sararak hazırlayınız.

Resim 2.10

 Kâkül için küçük fiyonk
yapınız.

Resim 2.11
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Resim 2.12

 Ayakları yapıştırınız.

 Fitilin bir tarafına silikon sürerek keçenin üzerine yapıştırınız.
 Diğer tarafına da silikon sürünüz ve fitil ortada
kalacak şekilde keçeyi aşağıdan yukarı doğru
ikiye katlayarak yapıştırınız.
 Katladığınızda keçenin iki ucunun üst üste gelmesine dikkat ediniz.
 Silikonun sıcak olmasına dikkat ediniz.
 Bu parçaları dikerek de birleştirebilirsiniz.

Resim 2.13

 Silikon tabancasının çok ısınarak yerlere akmamasına dikkat ediniz.
 Elinizi yakmayınız.
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 Bacakları yapıştırınız.

Resim 2.14

 Yoyoyu ters çeviriniz.
 Bacak olarak hazırladığınız fitili ortasından katlayarak yoyonun ortasına yapıştırınız veya dikiniz.

 Fitil ortada kalacak şekilde
yoyoyu ikiye katlayınız.

Resim 2.15

 Büzgülü taraf üste gelmiş olmalıdır.

 Bebeğin başını yapıştırınız.

Resim 2.16
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 Yoyonun büzgülü kısmına silikon tabancası ile
yapıştırıcı sürünüz.

Resim 2.17

 Sürmüş olduğunuz yapıştırıcının üzerine bebeğin başını yerleştiriniz.

Resim 2.18

 Bebeğin kollarını yapıştırınız.

 Bebeğin ensesine (boynunun arkasına) ve yanlarına yapıştırıcı sürünüz.

Resim 2.19

 Kol için kesmiş olduğunuz fitili ortalayarak boyun arkasından öne doğru yerleştiriniz.
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 Bebeğin başının üzerine yapıştırıcı (silikon) sürerek kâkülü yapıştırınız.
 Kâküle ve bebeğin başının yanlarına da silikon
sürerek yapmış olduğunuz saçları ortalayarak
yapıştırınız.

 Bebeğin saçını yapıştırınız.

Resim 2.20

 Saçın üzerinden biraz bastırarak saçın yapışmasını sağlayınız.
 Kakülünü kesmeden de bırakabilirsiniz.

 Kâkülü (ip katını)keserek
düzeltiniz.

Resim 2.21

 Şapkasını yapıştırarak bebeğin başının arkasını temizleyiniz.

 Başının arkasına, fitilin üzerine ve saçında bir
kısmına yapıştırıcı sürünüz.
 Hazırlamış olduğunuz diğer küçük yoyoyu yapıştırınız.
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Resim 2.22

Resim 2.23

 Bebeğinizi eldeki mevcut
malzemeler ve zevkiniz
doğrultusunda süsleyerek
bitiriniz.

Resim 2.24
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 Bebeğinizin son kontrollerini yapınız.

Resim 2.25
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UYGULAMA FAALİYETİ- 2

Aşağıdaki işlem basamaklarını resimleri ve önerileri göz önünde bulundurarak uyguladığınızda farklı bir modelde yoyo bebek yapınız.
Yoyo Bebek–2
İşlem Basmakları





 Bebeğinizi yapmak
için malzemelerinizi
hazırlayınız.



Öneriler
Bebeğinizin gövdesi için 20 cm çapında, başını yapmak için de 10 cm çapında daire parçalar keserek hazırlayınız.
Bebeğinizi daha büyük veya daha küçük ölçülerde çalışabilirsiniz.
Kumaşın ten rengi olmasına dikkat ediniz.
Bebeğin bedeni için desenli kumaşları da tercih edebilirsiniz.
Sağlam dikiş ipliği kullanınız.

Resim 2.26

 Baş ve gövde için
kestiğiniz daire parçaları kenarlarından 0,5
cm katlayarak oyulgama teyel alınız.

Resim 2.27
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 Baş için kestiğiniz
parçanın teyeli bitince
ipleri çekerek büzünüz.
Resim 2.28

 İçine elyaf konulacağı için tamamen büzmeyiniz.

 İçine elyaf doldurduktan sonra bebeğin
gövdesini de büzünüz.

Resim 2.29

Resim 2.30

 Büzdüğünüz ipe düğüm atarak açılmamasını sağlayınız.

 Göz yerlerini belirleyerek boncuk dikiniz.

Resim 2.31
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Resim 2.32

 Gözlerini boyayarak da yapabilirsiniz.
 Boncukla yapılan göz bebeğinizi daha zengin gösterecektir.
 Oran orantıya dikkat ediniz.
 Kırmızı iplikle sap işi yaparak işleyiniz.
 Ağzını boyayarak da yapabilirsiniz.

 Bebeğinizin ağzını
işaretleyiniz.
Resim 2.33

Resim 2.34
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Resim 2.34

 Bebeğinizin saçları için iplik renginizin doğal saç
rengine uygun olmasına dikkat ediniz seçiniz.
 İpliği parmağınıza sarınız.
 Ortadan bağlayarak minik fiyonklar yaparak hazırlayınız.

 Bebeğinizin saçlarını
hazırlayınız.

Resim 2.35

Resim 2.36

 Saçları için kadife iplikler, simli iplikler, yün, orlon
veya nakış iplikleri tercih edebilirsiniz.
 Saçlarını uzun veya kısa yapabilirsiniz.
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 Kollarını ayrı ayrı da hazırlayabilirsiniz.
 Bebeğinizin kolları
için 20 cm uzunluğunda kordon(fitil)
kesiniz, kordonun orta noktasını belirleyip
elleri için iki tane düğüm atınız.
Resim 2.37

 Yakası için seçtiğiniz
20-25 cm’lik dantele
oyulgama teyeli yapınız.

 Büzgü payını az veya çok vererek kullanabilirsiniz.
 Dantel yerine fisto, kurdele, yoyolar, renkli kumaşlardan hazırlanmış fırfırlar da kullanabilirsiniz.(bu
malzemeleri kendi zevkiniz doğrultusunda seçerek
uygulamalar yapabilirsiniz.)
 Dantel bebeğin boynuna takılacağı için iki ucunu birleştirmeyiniz.

Resim 2.38

 Gövdenin üzerine silikon tabancası ile
yapıştırıcı sürerek bebeğin başını yapıştırınız.

 Silikonun rahat akması için sıcak olmasına dikkat
ediniz.
 Sıcak silikon yakacağı için üzerinize damlatmamaya
dikkat ediniz.
 Bebeğin başını dikerek de gövdeye tutturabilirsiniz.
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Resim 2.39

Resim 2.40

 Bebeğinizin kollarını
vücuda yapıştırınız.

 Kolları yapıştırmak için bebeğin ensesinden boyun
yanlarına doğru silikon sürünüz (sıkınız).
 Hazırlamış olduğunuz kolun orta noktasını bulunuz
ve orta noktası enseye gelecek şekilde yapıştırınız.

Resim 2.41

 Büzerek hazırlamış
olduğunuz danteli bebeğinizin
boynuna
yapıştırıcı
sürerek
yerleştiriniz.

 Danteli dikerek de tutturabilirsiniz.
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Resim 2.42

 Hazırlamış olduğunuz
saçları bebeğinizin
başına silikon sürerek
yapıştırınız.

Resim 2.43

Resim 2.44

 Oran orantıya dikkat
ederek kaş yapınız.

 Saçları dikerek de tutturabilirsiniz.
 Kaşlarını işleyebilirsiniz veya kalemle çizerek de yapabilirsiniz.
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Resim 2.45

 Dantelden bir sıra daha büzgü yaparak
 Bebeğinizin gövdesine dikebilirsiniz.
 Saçlarına dantelden, kurdeleden veya boncuklardan
aksesuarlar yaparak da bebeğinizi süsleyebilirsiniz.

 Bebeğinizi istediğiniz
şekillerde süsleyebilirsiniz.

Resim 2.46

Resim 2.47

Resim 2.48

Resim 2.49
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 Bebeğinizin son kontrollerini yapınız.

Resim 2.50
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Resim 2.51

KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetindeki edinmiş olduğunuz bilgiler ve kazandığınız beceriler doğrultusunda yoyo bebek tekniği ile prototip bir ürün çalışınız.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Modeli kafanızda tasarladınız mı?

2.

Kafanızda tasarladığınız modeli taslak olarak çizdiniz mi?

3.

Bebeği hangi prototip üründe uygulayacağınızı karalaştırdınız
mı?

4.

Tasarladığınız ürünün ergonomik olmasına özen gösterdiniz mi?

5.

Modelinize uygun araç gereç hazırladınız mı?

6.

Tekniğe ve modele uygun olarak ölçüleri belirlediniz mi?

7.

Modele ve tekniğe uygun olarak kumaşı çizip kestiniz mi?

8.

Bebeğin başını orantılı olarak hazırladınız mı?

9.

Kollarını ve bacaklarını orantılı olarak hazırladınız mı?

10. Saçlarını tasarladığınız modele uygun hazırladınız mı?
11. Bebeğin parçalarını muntazam ve sağlam birleştirdiniz mi?
12. Uygun teknik ve gereç seçerek bebeğin yüzünü yaptınız mı?
13. Tasarımınıza uygun olarak yüz ifadesi verebildiniz mi?
14. Doğru yardımcı gereçleri seçerek bebeğinizi süslediniz mi?
15. Bebeği tasarladığınız ürün üzerine uygulayabildiniz mi?
16. Ürün tasarımınıza uygun oldu mu?
17. Ürün ergonomik oldu mu?( magnet, kitap ayracı, takı, araba süsü
vb.)
18. İyi bir sunum için paketleme şekli seçerek uyguladınız mı?
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Evet

Hayır

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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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ- 3
AMAÇ
Modele uygun olarak eldiven bebek yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Evdeki eski veya küçülmüş eldivenlerinizi araştırınız.
Eski eldivenlerden neler yapılabilir araştırınız.
Eldiven bebek, oyuncak yapım tekniklerinden hangisine girer araştırınız.

3. ELDİVEN BEBEK
Eldivenden yapılan bebekler teknik olarak dolgu oyuncak tekniğine girerler.Eldivenin
kendi şekli ile uyumlu olarak yapıldığı için fazla bir kalıp bilgisine gerek yoktur.Yumuşak
olduğu ve gereçleri bakımından tehlikeli olmadığı içinde oyuncak bebek için çok elverişlidir
ama dekoratif amaçlıda yapılabilir. Makinenin olmadığı yerde dikişleri elde de yapılabileceği
için her yerde rahatlıkla uygulanabilir. Yapımında kullanılacak ana gereç, kullanılmayan
eldivenler ve dolgu gerecidir. Maliyeti düşük olduğu içinde herkesin rahatlıkla uygulayabileceği bir tekniktir.
Eldiven bebek yapımı ile ilgili olarak iki uygulama faaliyeti verilmiştir. Zamanınızın
yeterliğine göre birini uygulayabilirsiniz veya ikisini de uygulayarak becerinizi geliştirebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ- 1
UYGULAMA FAALİYETİ
Öneriler doğrultusunda işlem basamaklarını takip ettiğinizde eldiven bebek yapmış
olacaksınız.
Eldiven Bebek
İşlem Basamakları

Öneriler
 Ellerinizi yıkayınız.
 Kullanmadığınız eldivenleri değerlendirebilirsiniz.

 Eldivenlerinizi seçiniz.

Resim 3. 1

 Eldivenin düz yüzünde kalem izi
kalmaması için eldiveni ters çeviriniz.

 Eldivenin iç yüzünü dışına çeviriniz.

Resim 3. 2
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 Bebeğin bedenini eldivene işaretleyiniz.

Resim 3. 3

 Eldivenin orta parmağını yüzük
parmağıyla aynı olacak şekilde çiziniz.
 Kaymaması için toplu iğne ile tutturunuz.
 Eldivenin renginde dikiş ipliği seçiniz.
 Sıklık ayarını çok bol bırakmayınız.
 Elde de dikebilirsiniz.
 Fazla iplikleri keserek temizleyiniz.
 Makine iğnesinin elinize batma
riskine karşı dikkatli çalışınız.
 Çizmiş olduğunuz çizgilerin üzerinden
makinede dikerek parçaları birleştiriniz.

Resim 3. 4

 Dikmiş olduğunuz bebeğin vücudunu dikiş payı vererek kesiniz.
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 Dikiş payını 6 mm den az vermemeye dikkat ediniz.
 Eldivendeki başparmağı, işaret
parmağı ve yüzük parmağı keserek
çıkartınız.

 Eldivenin baş ve işaret parmağı
bebeğinizin kolları olacaktır.

.
Resim 3. 5

 Bebeğin vücudunu ve bacaklarını
çalışırken eldivenin düz (ön )yüzünü çeviriniz
 Sağlam dikiş ipliği kullanınız.

 Gövdenin ağzına(başlangıcına) küçük
oyulgama teyeli yapınız.

Resim 3. 6

 Teyelle birleştirdiğiniz bu parçaya (gövde)elyaf doldurunuz.

 Elyaf ne çok fazla ne de çok az
olmalıdır.
 Büzgüyü eşit dağıtınız.

Resim 3. 7
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Resim 3. 8

 Teyel ipliğini çekerek büzünüz.

Resim 3. 9

 Bebeğin başını oluşturmak
 için iplikle gövde kısmı ikiye bölünecek
şekilde bağlayınız.

Resim 3.10

Resim 3.11
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 Bağlamak için kullandığınız ipin
renginin eldiven rengi ile aynı olmasına dikkat ediniz.
 Boyun oluşturmak için bağlayacağınız ipin sağlam olmasına dikkat
ediniz.

 Baş ve işaret parmağına da oyulgama teyeli alınız.

Resim 3.12

 Parmakların içine elyaf doldurunuz.

Resim 3.13

 Dolgunun çok sık, sert olmamasına dikkat ediniz.
 Her iki kolu da eşit doldurunuz.

 Kollar için aldığınız teyeli çekerek büzünüz.

Resim 3.14
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Resim 3.15

 Kolları bedene dikiniz.

Resim 3.15

Resim 3.16

 Oran orantıya dikkat ederek kolları bedene tutturunuz (dikiniz).
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 Bebeğin gözlerini ve ağzını toplu iğne ile
işaretleyiniz.

Resim 3.17

 Oran orantıya dikkat ediniz.
 Vermek istediğiniz yüz ifadesine
uygun olasına dikkat ediniz.
 Toplu iğne ile işaretlediğiniz kısmı, hata yapmamak için işlemeye
başlamadan önce kurşun kalemle
hafifçe çizerek belirleyebilirsiniz.

 Basit iğne tekniklerini kullanarak göz,
kaş ve ağız çalışması yapınız.

Resim 3.18

 Saç uzunluğunu istediğiniz şekilde(uzun, kısa) ayarlayabilirsiniz.
 İsteğe bağlı kâkülde yapabilirsiniz.

 Bebeğinizin saçlarını hazırlayınız.
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Resim 3.19

Resim 3.20

 Saçları bebeğin başına dikerek tutturunuz.

Resim 3.21

 Bebeğinize keçeden elbise dikerek giydirebilirsiniz.
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 Silikon tabancası ile yapıştırarak
da saçları tutturabilirsiniz.
 Farklı kumaşlar ve yardımcı malzemeler kullanarak da giysi dikip
bebeğinize giydirebilirsiniz.

Resim 3.22

 Süsleme yaparken zevkiniz ve beğeniniz doğrultusunda uygulamalar yapabilirsiniz.
 Süslemede kullandığınız malzemeler ile giysinin kumaşı birbiri
ile uyumlu olmasına dikkat ediniz.
 Farklı basit kroşe tekniklerini veya
basit nakış iğne tekniklerini uygulayabilirsiniz. Hazır gereçler kullanabilirsiniz.
 Diktiğiniz kıyafeti süsleyiniz.

Resim 3.23
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 Diktiğiniz kıyafeti bebeğinize giydiriniz
ve son düzetmelerini yapınız.

Resim 3.24
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UYGULAMA FAALİYETİ- 2

Eldiven Bebek-2
İşlem Basamakları

Öneriler
 Ellerinizi yıkayınız.
 Kullanmadığınız bir eldiveni kullanabilirsiniz.

 Eldiveninizi seçiniz.

Resim 3.25

 Eldivene bebeğin gövdesini çiziniz.

Resim 3.26

 Çizginin üzerinden makine ile
dikiniz.

Resim 3.27
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 Makasın iyi kesmesine dikkat ediniz.

 Diğer parmakları keserek çıkartınız.

Resim 3.28

 Baş ve işaret parmağından kolları yapınız.

Resim 3.29.

 Düzenli çalışınız.
 Dolgunun çok sert olmamasına dikkat ediniz.

 Gövde ve bacaklara elyaf doldurunuz.

Resim 3.30
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 Gövdenin boyun kısmına oyulgama teyel alınız, teyeli büzerek gövdeyi kapatınız.

Resim 3.31

 Oran orantıya dikkat ediniz.

 Kolları bedene dikiniz.

Resim 3.32

 Bebek başı için yuvarlak kumaş keserek oyulgama teyel
alınız.

 Eldiveninizin büyüklüğüne göre keseceğiniz
dairenin ölçüsünü belirleyiniz.
 Bebeğin vücuduna orantılı olmasına özen
gösteriniz.
 Bebeğin başı için ten rengi jarse kumaş kullanınız.
 Kumaşı yuvarlak kesiniz.
 Teyel yaparken kenardan 7 mm dikiş payı
bırakınız.

Resim 3.33
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 İçine elyaf doldurarak teyeli
büzünüz ve büzdüğünüz yeri
sıkıştırarak dikiniz.
Resim 3.34

 Büzgü noktasındaki görüntüyü kapatmak
için aynı renk kumaş parçası keserek dikiniz.

Resim 3.35

 Yapmış olduğunuz başı bebeğinizin gövdesine dikiniz.

Resim 3.36

 Bebeğin başının sağa sola sallanması önlemek için sıkıca dikiniz.
 İpliğinizin sağlam olmasına dikkat ediniz
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 Kurşun kalem kullanınız, başka kalemler
boyayı dağıtarak kirlilik oluşturabilir.

 Bebeğin gözlerini ve ağzını
işaretleyiniz.

Resim 3.36

 Dikerek göz ve ağız yerini belirleyebilirsiniz.
 Gözlerine boncuk dikebilirsiniz.
 Oran orantıya dikkat ediniz.

 Bebeğinizin gözlerini ve ağzını
yapınız.

Resim 3.37

 Basit nakış iğne teknikleri veya boncuk kullanabilirsiniz.
 İstediğiniz renk saç ipi kullanabilirsiniz.

 Bebeğinize minik bir saç yapınız.

Resim 3.38
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 Saçı başa silikonla da yapıştırarak tutturabilirsiniz.

 Saçı bebeğinizin başına (kâkül
gibi) dikiniz.

Resim 3.39

Resim 3.40

 Bebeğinizin kıyafetlerini tığ tekniklerini
kullanarak istediğiniz renklerde ve modellerde örebilirsiniz.

 Bebeğinize değişik teknikleri
kullanarak şık elbiseler yapınız.

Resim 3.41
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 İp renklerinin birbiri ile uyumlu olmasına
dikkat ediniz.

 Bebeğinizi süsleyiniz ve son
kontrollerini yapınız

Resim 3.42

 Saç örgüsünden saçlar yaparak bebeğinizin
başına dikebilirsiniz(yapıştırabilirsiniz).
 Hırkasının renginde şapka yaparak bebeğinizi süsleyebilirsiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetindeki edinmiş olduğunuz bilgiler ve kazandığınız beceriler doğrultusunda küçük eldiven ile bebek çalışarak anahtarlık yapınız.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Modeli kafanızda tasarladınız mı?
2. Kafanızda tasarladığınız modeli taslak olarak çizdiniz mi?
3. Modelinize uygun araç gereç hazırladınız mı?
4. Modele ve tekniğe uygun olarak eldiveni çizip diktiniz mi?
5. Kesilmesi gereken yerleri pay bırakarak dikkatli kestiniz mi?
6. Dikilen eldiveni ters çevirdiniz mi?
7. Kollarını ve bacaklarını dolgu gereci ile gerektiği kadar doldurdunuz mu ?
8. Uygun teknik ve gereç seçerek bebeğin yüzünü yaptınız mı?
9. Saçlarını tasarladığınız modele uygun hazırladınız mı?
10. Bebeğin parçalarını muntazam ve sağlam birleştirdiniz mi?
11. Tasarımınıza uygun olarak yüz ifadesi verebildiniz mi?
12. Doğru yardımcı gereçleri seçerek bebeğinizi süslediniz mi?
13. Ürünün tasarımınıza uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
14. İyi bir sunum için paketleme şekli seçerek uyguladınız 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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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ- 4
AMAÇ
Çorap bebek yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Evdeki eski veya küçülmüş çoraplarınız araştırınız.
Eski çoraplardan neler yapılabilir araştırınız.
Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız

4-ÇORAP BEBEK
Çorap bebek ile eldiven bebek, teknik ve araç gereç olarak hemen hemen aynıdır. Tek
fark birinde eldiven diğerinde çorap ana gereç olarak kullanılır.
Bu öğrenme faaliyetinde çorap bebek yapımını anlatan iki ayrı uygulama faaliyeti
vardır. Bunlardan sürenize uygun olarak birini seçip uygulayabilir veya her ikisini de uygulayarak becerilerinizi geliştirebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ- 1
UYGULAMA FAALİYETİ
Öneriler doğrultusunda işlem basamaklarını takip ettiğinizde çorap bebek yapmış olacaksınız.
Çorap bebek–1
İşlem Basamakları

Öneriler

 Bebeğinizi yapmak için
çoraplarınızı seçiniz.
 Çorap bebek yapmak için
gerekli olan malzemelerinizi hazırlayınız.

Resim 4. 1

 Çoraplarınızı istediğiniz renk ve desende seçebilirsiniz.

 Bir çorabın tekini topuğunu keserek çıkartınız.

Resim 4. 2

 Kaydırmadan kesmeye özen gösteriniz.
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 Bebeğin gövdesi olan bu
parçaya oyulgama teyel
yapınız.

Resim 4. 3

 Sağlam bir dikiş ipliği kullanınız.

 Gödenin içerisine elyaf
koyunuz.

Resim 4. 4

 Elyaf yerine pamuk ve yün de kullanabilirsiniz.
 Dikkatli çalışınız.

 Almış olduğunuz teyeli
büzerek kapatınız.

Resim 4. 5
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Resim 4. 6

 İyice sağlamlaştırarak ipliğinizi kesiniz.
 Temiz ve düzenli çalışınız.

 Bebeğinizin başı için ten
rengi kumaştan yuvarlak
bir parça kesiniz.
 Yuvarlak parçanın kenarlarına oyulgama teyeli yapınız.
 Yaptığınız oyulgama teyeli büzerek içine elyaf koyunuz.
 İpi büzerek dikiniz.

Resim 4. 7

 Esneyebilen yumuşak jarse türü kumaşları (yüz
için)tercih ediniz.
 Bebeğin başı için keseceğiniz parçalarda oran ve
orantıya dikkat ediniz.
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Resim 4. 8

 En az 6 mm dikiş (katlama, büzme) payı bırakarak teyel alınız.
 Sağlam kopmayan dikiş ipliği kullanınız.

Resim 4. 9

Resim 4.10
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Resim 4.11
Çorabınızın renginde iplikler seçiniz.

 Gövde üzerinde kollarını
ve bacak arasını belirleyip
toplu iğne ile işaretleyiniz.
 Resimdeki gibi oyulgama
teyeller alarak yerlerini
belirginleştiriniz.

Resim 4.12

Resim 4.13
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Resim 4.14

 Bebeğinizin başını gövdenin üzerine dikerek tutturunuz.
 Bebeğinize daha önce
kesmiş olduğunuz çorabın
bilek kısmını şapka olarak
giydiriniz.
 Bebeğin başına şapkayı
gizli dikiş ile dikerek tutturunuz.

Resim 4.15

 Başı gövdeye silikon tabancası ile yapıştırarak da
tutturabilirsiniz.

Resim 4.16
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Resim 4.17

 Bebeğinizin gözlerini ve
ağzını dikerek belirleyiniz.

Resim 4.18

 İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz.
 Oran orantıya dikkat ediniz.

 Gözlerine keçeden parça
keserek yapıştırınız.
 Ağzını kırmızı iplikle tek
ilmek dikiniz.
 Bebeğinizin boynundaki
dikişleri kapatmak için
kurdele ile süsleyiniz.

Resim 4.19
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 Gözlerini boncuk dikerek veya basit nakış iğne
teknikleri ile çalışabilirsiniz.
 Yanaklarını renklendirerek daha sevimli hâle getirebilirsiniz.

 Biten bebeğinizin son
kontrollerini yapınız.

Resim 4.20
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UYGULAMA FAALİYETİ- 2

Öneriler doğrultusunda işlem basamaklarını takip ederek çorap bebek yapınız.
Çorap Bebek–2
İşlem Basmakları

Öneriler

 Bebeğinizi yapacağınız
çorapları seçiniz.

Resim 4.21

 Bilek kısmı çok kısa olan çorapları tercih etmeyiniz.

 Çorabı ters çeviriniz.

Resim 4.22

125

 Resim deki gibi yerleştiriniz.
 Bebeğin bacaklarını yapmak için kalemle ayaklarını ve bacaklarını çiziniz.

Resim 4.23

 Çizim yapmak için uçabilen ispirtolu kalemler,
silinebilen kalemler veya sabun kullanabilirsiniz.

 Her iki bacağı da çizgilerin üzerinden dikiniz.

Resim 4.24

 Her iki bacağa kesme payı veriniz kaydırmadan
dikmeye dikkat ediniz.
 Elde de dikebilirsiniz.
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Resim 4.25

Resim 4.26

 Her iki bacağı da dikiş
paylarından keserek ayırınız.

 Makine dikişine zarar vermeden kesmeye dikkat
ediniz.
 Kolay çevirmek için ağ yerini çıtlatınız.

Resim 4.27
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 Çorabı ön yüzüne çevirerek içine elyaf doldurunuz.

Resim 4.28

 Her iki bacağa da eşit miktarda elyaf koymaya
özen gösteriniz.

 Çorabın bilek kısmını lastiğin üzerinden teyel alınız.
 Ağzını kapatmadan büzünüz.

Resim 4.29

Resim 4.30
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 Bu tür çoraplarda bilek kısmını çok fazla büzmeyiniz.
 Elinizdeki çoraplarınızın bilek kısmı böyle olmayabilir, siz de diğer uygulamadaki çorap bebek
gibi çalışınız.

 Gövdenin üzerinde bebeğin kollarını toplu iğne ile
işaretleyiniz.

Resim 4.31

 Ağ yerinden 2-3 cm’lik
yukarda kalacak şekilde
kolların yerini dikiniz.

Resim 4.32

 Temiz ve düzenli çalışınız.
 Fazla iplikleri keserek temizleyiniz.
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 Bebeğinizin başını hazırlayınız.
 Başı bebeğinizin vücuduna yerleştiriniz.
 Başı vücuda gizli dikişle
dikerek tutturunuz.

Resim 4.33

 Başın bebeğin vücuduna orantılı olmasına özen
gösteriniz.

Resim 4.34

 Dikişleri gözükmeyecek şekilde ve sık dikiniz.

 Bebeğinizin şapkasını
yapmak için diğer çorabın
bilek kısmını topuktan itibaren kesiniz.

Resim 4.35

 Farklı renklerde çoraplardan yararlanabilirisiniz.
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 Şapkayı büzerek kapatınız.

Resim 4.36

 Dikiş payı gözükmeyecek şekilde ipi büzerek sıkıştırınız.

Resim 4.37

 Şapkayı bebeğin başına
gizli dikiş ile dikiniz.

Resim 4.38
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 Biten bebeğinizin son düzeltmelerini yapınız.

Resim 4.39

Resim 4.40
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetindeki edinmiş olduğunuz bilgiler ve kazandığınız beceriler doğrultusunda çorap bebek çalışarak çanta süsü yapınız.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Modeli kafanızda tasarladınız mı?
2. Kafanızda tasarladığınız modeli taslak olarak çizdiniz mi?
3. Modelinize uygun araç gereç hazırladınız mı?
4. Modele ve tekniğe uygun olarak çorabı çizip diktiniz mi?
5. Kesilmesi gereken yerleri pay bırakarak dikkatli kestiniz mi?
6. Dikilen çorabı ters çevirdiniz mi?
7. Kollarını ve bacaklarını dolgu gereci ile gerektiği kadar doldurdunuz mu ?
8. Uygun teknik ve gereç seçerek bebeğin yüzünü yaptınız mı?
9. Saçlarını tasarladığınız modele uygun hazırladınız mı?
10. Bebeğin parçalarını muntazam ve sağlam birleştirdiniz mi?
11. Tasarımınıza uygun olarak yüz ifadesi verebildiniz mi?
12. Doğru yardımcı gereçleri seçerek bebeğinizi süslediniz mi?
13. Ürün, tasarımınıza uygun oldu mu?
14. İyi bir sunum için paketleme şekli seçerek uyguladınız 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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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ- 5
AMAÇ
Kâğıt bebek yapmış olacaksınız.

ARAŞTIRMA





Kâğıt katlama sanatı nedir? Araştırınız.
Origami nedir, nasıl yapılır? Araştırınız.
Çevrenizde origami ile yapılmış neler var? Araştırınız.
Araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. KÂĞIT BEBEK
Kâğıt bebek, çeşitli kâğıtların bebeğin vücudunda veya giysilerinde kullanılması ile
yapılır.
Bazı tel bebeklerde farklı kâğıtlar kullanılarak giydirilir (Resim 5.1). Yıllardan beri,
karton üzerine çizilen bebeğe, renkli giysi resimlerinin kesilerek giydirilmesi, çocukların
hâlâ ilgisini çekmektedir. Değişik kâğıt bebeklerin içinde oyun amaçlı olmaktan ziyade dekoratif olarak yapılan bir bebek çeşidi de origami tekniği ile yapılan bebeklerdir.
Origami, Japonca "ori" (katlamak) ve "gami" (kâğıt) sözcüklerinin birleşiminden
meydana gelmiş olup kâğıt katlama sanatına verilen isimdir.
Kare veya dikdörtgen kâğıt parçalarını kesmeden ve yapıştırıcı kullanmadan sadece
katlayarak çeşitli canlı ve cansız figürler oluşturarak yapılır. Origami bazı kaynaklara göre
klasik ve parçalı olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Klasik origami genellikle tek parça kâğıt
kullanılarak yapılır, az da olsa birkaç parça olanları da vardır.Parçalı origami tekniğinde ise
birbirinin benzeri parçalar birleştirilerek figürler veya geometrik şekiller oluşturulur ve parça
sayısında sınır yoktur (Resim 5.2).
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Resim 5.1:Tel üzerine krepon kâğıdı ile
giydirilmiş bebekler

Resim 5.2: Parçalı origami tekniği ile yapılmış
tavus kuşu figürü

Resim 5.3: Origami tekniği ile yapılmış gülle
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Resim 5. 4: Kâğıt bebekler

UYGULAMA FAALİYETİ 1
UYGULAMA FAALİYETİ
Öneriler doğrultusunda işlem basamaklarını takip ederek kâğıt bebek yapmak için gerekli olan kâğıt katlama (origami) yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 El iş kâğıdından 20x20 ölçülerinde kare kesiniz.

Resim 5.5

 Karenin ebatlarını istediğiniz boyutta çalışabilirsiniz.
 Origami de yaptığınız işlerin net ve
muntazam olmasını istiyorsanız kare
ölçülerinizin veya diğer ölçülerin tam ve
eksiksiz olmasına, katlamaları kaydırmadan
yapılmasına, tırnak ütüsü yaparak tam
katlanmasına dikkat ederek çalışınız.

 Hazırlamış olduğunuz kare kâğıdı ortadan ikiye katlayınız
sonra kâğıdı açarak tersinden
aynı çizgiden katlayınız.
Resim 5.6

Resim 5.7

 Kaydırmadan katlamaya özen gösteriniz.

 Karşılıklı köşe uçlarını birbiri
üzerine katlayarak dört köşeyi
bir araya getiriniz.

Resim 5.8

Resim 5.9

 Köşeleri birbiri üzerine getirmeye dikkat
ediniz.
 Tırnak ütüsü yaparak kat yerlerini netleştiriniz.
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 Kâğıdınızın orta noktası yukarı
bakacak şekilde yerleştiriniz.

Resim 5.10

 Kâğıdın üst köşesinden itibaren
üstte bulunan katlı kenarı tutunuz.

Resim 5.11

 Kâğıdın alt köşe uçlarını elinizle sabitleyiniz.

Resim 5.12

 Şeklin üst bölümündeki kat izini ortalayarak alt bölümde kalan çizginin üzerine doğru katlayınız.

Resim 5.13

137

 Kâğıdın üzerinde oluşan üçgenin her iki tarafına tırnak ütüsü
yapınız.

Resim 5.14

 Üstteki üçgeni altta kalan üçgenin üzerine doğru katlayınız.
 Karenin diğer üç kenarı içinde
yukarıdaki katlama işlemlerini
tekrarlayınız.
Resim 5.15

 Şeklin orta noktası yukarı bakacak şekilde yerleştiriniz.

Resim 5.16

 Çalışmanızın alt köşesine parmağınızı bastırarak kâğıdın
kaymasını önleyiniz.

Resim 5.17

138

 Sağ elinizle de üstteki şeklin
köşe noktasını ortadaki kat izine doğru katlayınız.

Resim 5.18

 Orta noktasına geldiğiniz zaman şeklin
düzgün olduğundan emin olunuz.

 Şeklin kenarlarına tırnak ütüsü
yapınız.

Resim 5.19

 Bu işlem basamaklarını diğer
üç köşede de uygulayınız.

 Katlamalarda kâğıdınızı kaydırmadan çalışınız.
 Katlamalarınızı yaparken tırnak ütüsü yaparak ve belirlediğiniz çizgilere dikkat ederek
uygulamalarınıza devam ediniz.

 Şeklinizin açık uçları yukarı
bakacak şekilde çeviriniz.

Resim 5.20
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 Şeklinizin öndeki ilk köşe uç
noktasını tutunuz.

Resim 5.21

Resim 5.22

 Üçgenin kesiştiği noktaya kadar
katlayarak tırnak ütüsü yapınız.

Resim 5.23

 Kâğıdı zorlamadan katlamaya özen gösteriniz.
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 Şeklinizin üst bölümündeki diğer köşeler içinde aynı işlemi
yapınız.

Resim 5.24

 Dikkatli çalışınız.

Resim 5.25

 Katlamış olduğunuz kâğıdı kat
yerlerini bozmadan dikkatli bir
şekilde açınız.

Resim 5.26

Resim 5.27
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 Kâğıdı zedelemeden ve yıpratmadan açınız.
 Dikkatli çalışınız.

 Kâğıdı ters çeviriniz.

Resim 5.28

 Yukarıdaki işlem basamaklarını
tekrar ederek kâğıdınızı katlayınız.
 Uygulamalarınızı tamamladıktan sonra kâğıdınızı yeniden(2.kez) açınız.

 Uygulamaların tekrar tekrar aynı şekilde
yapılmasının sebebi kat yerlerinin netleşmesi içindir. Katlamalarda kat yerlerinin net
belirgin olduğunu düşünüyorsanız 1 ve
3.uygulamaları yaparak da çalışmayı tamamlayabilirsiniz.

 Kâğıdınızın köşeleri yukarı bakacak şekilde tutunuz.

Resim 5.29

 Üstte bulunan şeklin her iki tarafını da kat izinden içeri doğru
katlayınız.

Resim 5.30
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 Şeklin diğer köşesini de ortadaki kat izine doğru katlayınız.

Resim 5.31

 Şeklin üst bölümünü üçgenin
kesiştiği kat izine doğru katlayınız.

Resim 5.32

 Her iki tarafı da üçgen şekil ortada kalacak biçimde birbiri
üzerine katlayınız.
Resim 5.33

 Kat yerlerinin üst üste gelmesine dikkat
ediniz.

 Diğer köşeler içinde aynı işlemi
tekrarlayınız.

Resim 5.34
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Resim 5.35

Resim 5.36

 Resim 4.25’ten itibaren uygulamaları yaparak şeklinizi tamamlayınız.

Resim 5.37

Resim 5.38
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Resim 5.39

 Kâğıdınızı yıpratmadan çalışmaya özen
gösteriniz.

 Dördüncü üçgen köşeyi de iç
tarafa doğru katlayarak çalışmanızı tamamlayınız.

Resim 5.40

Resim 5.41

 Katlama işlemleri bitmiş olan
şeklinizin alttan görünüşü

Resim 5.42
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 Katlama işlemi bitmiş olan çalışmanız yandaki şekilde olacaktır.
Resim 5.43

 Bu katlama tekniği ile çiçekler, ağaçlar, dekoratif süsler, bebekler vb. yapabilirsiniz.

146

UYGULAMA FAALİYETİ- 2

Kâğıt katlama bebek (Origami Bebek)–2
İşlem Basamakları
 Bebeğinizin vücudu için iki
adet 18 cm2, kolları için iki
adet 9 cm2 ve 5 cm2 lik kâğıtlar kesiniz.

Öneriler

 Kesmiş olduğunuz kareleri
bir önceki uygulama faaliyetindeki gibi katlayarak hazırlayınız.

Resim 5.44

 Desenli kâğıtlar, el işi kâğıtları, defter kapları
vb. kâğıtlar kullanabilirsiniz.

 Hazırlamış olduğunuz çalışmanın iki tanesini üst üstte
yerleştiriniz.
Resim 5.45

 Vücudu için bir tane çalışabilirsiniz.
 Çalışmaların arasına yapıştırıcı sürerek yapıştırınız.
 Elbisesini farklı renklerde yapabilirsiniz.
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 Kolları bedene tutturunuz.

Resim 5.46

 Kolları bedene dikerek veya yapıştırarak tutturabilirsiniz.

 Bebeğin başını yapmak için
kürdana boncuk yapıştırınız.

Resim 5.47

 Baş için seçtiğiniz boncuğun bebeğin vücudu
ile orantılı olmasına özen gösteriniz.

 Krepon kâğıdından bebeğinizin saçlarını hazırlayınız.
Resim 5.48

 Saçı istediğiniz renkte çalışabilirsiniz.
 Saçların yapımında kâğıt yerine iplikte kullanabilirsiniz.
 Bebeğinizin yüzünü boyayarak yapabilirsiniz.
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Resim 5.49

 Başın arka tarafına yapıştırıcı
sürerek krepon kâğıdı yapıştırınız.

Resim 5.50

Resim 5.51

 Bebeğinizin başını aşağıdaki gibi çalışabilirsiniz.
 Jarse veya dokuma kumaş parçasının içine
pamuk koyarak sıkıca bağlayınız.
 Altta kalan fazlalıkları keserek minik bir baş
hazırlayınız.
 Kürdanı bağladığınız yer başın arkasında kalacak şekilde yerleştiriniz.

 Saçları ince şeritler hâlinde
kesiniz.

Resim 5.52
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 Bebeğinizin yüzüne ön tarafına kâkül kesiniz.

Resim 5.53

 Saçları koparmadan kesmeye dikkat ediniz.
 Kâkülü biraz uzun bırakabilirsiniz.

 Saçları kürdana sararak şekil
veriniz.

Resim 5.54

Resim 5.55
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Resim 5.56

 Yapıştırıcı sürerek bebeğin
başının gövdeye yerleştiriniz.

 Kürdana çok az yapıştırıcı sürerek bebeğin
vücuduna yapıştırabilirsiniz.

Resim 5.57

Resim 5.58

 Kollarına 5 cm2 lik kâğıtlardan hazırlamış olduğunuz minik çalışmaları iç içe geçirerek
bebeğin koluna yerleştirebilirsiniz.
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Resim 5.59

Resim 5.60

 Aynı uygulamadan yaparak bebeğinize aksesuarlar yapabilirsiniz.
 Farklı renklerde ve desenlerde kâğıtlar kullanabilirsiniz.
 Dantel, fisto, boncuk vb. malzemeleri kullanarak bebeğinizin elbisesini süsleyebilirsiniz.

152

 Şemsiye yapabilirsiniz.

Resim 5.61

 Bebeğinizin başına şapka yapabilirsiniz.

Resim 5.62
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6
ÖĞRENMA FAALİYETİ- 6
AMAÇ
Ponpon bebek çalışması yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Çevrenizde ponpon ile yapılmış neler var araştırınız.
Çevrenizdekilerden ponpon yapımını bilenler var mı araştırınız.
Nasıl yapılmış olabileceğini düşünerek kendi kendinize ponpon yapmayı
deneyiniz.

6. PONPON BEBEK

Resim 6. 1:Ponpon oyuncaklar

6.1. Ponpon
Ponpon kelime olarak yuvarlak püskül anlamına gelir. Farklı cins ve renklerdeki yünlerin parmakla veya ortası yuvarlak karton üzerine sarılarak ortasından bağlanması ile yapılır.
Ponponlar birçok alanda genellikle süsleme türü olarak kullanılır. Bazen bir şapkanın
ucunda, çantanın sapında, paspasın kenarında ya da saç tokasında görebiliriz. Sayamayacağımız kadar seçeneklerin arasında ponpon ile yapılmış oyuncaklarda sıkça yer almaktadır.
Çeşitli hayvanlar ve bebekler hem dekoratif amaçlı hem oyuncak amaçlı kullanılmaktadır.
Modülümüz “oyuncak bebek” olduğu için bu öğrenme faaliyetinde ponpon ile bebek yapımı
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anlatılacaktır. Sizler, elektronik kaynaklardan oyuncak mağazalarından veya doğadan esinlenerek farklı modeller de oyuncaklar yapabilirsiniz.
Aşağıda verilen uygulama faaliyetlerinden sürenizin yettiği kadar birini veya ikisini
uygulayabilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ- 1
UYGULAMA FAALİYETİ
Öneriler doğrultusunda işlem basamaklarını takip ederek ponpon bebek yapınız.
Ponpon Bebek -1
İşlem Basamakları

Öneriler

 Ponpon bebek yapmak için renkli yün
iplikler, renkli keçe parçalar, renkli tel
çubuklar makas, karton, pergel ve yapıştırıcı gibi malzemelerinizi hazırlayınız.

Resim 6. 2

 Yün iplik yerine orlon iplikler de
kullanabilirsiniz.
 Ponpon çalışmasını ipliği parmaklarınıza sararak da yapabilirsiniz.

 Ponpon için karton halka hazırlayınız.

Resim 6. 3

 Kartona 6 cm çapında daireler çiziniz.
 Dairelerin içlerine küçük bir daire
daha çiziniz.
 Daireleri dış çizgisinden kesiniz.
 Dairelerin içine çizmiş olduğunuz
küçük daireyi de keserek çıkartınız.
 Her ponpon için iki çift daire kesiniz.
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 Dairelerin çapını istediğiniz büyüklükte çalışabilirsiniz.

 Kesmiş olduğunuz iki yuvarlak kartonu
birleştirerek içini yün iplikle sarmal
olarak kartonu sarınız.

Resim 6. 4

 İpliği yan yana içten dışa doğru
sarmal olarak sararak doldurunuz.

Resim 6. 5

 Ponponu hiç boşluk kalmayacak şekilde
doldurunuz.

 Kartonun etrafından sarma işlemini
istediğimiz kalınlığı elde edene kadar devam ediniz.

Resim 6. 6

 Ortada boşluk bırakmayana dek
doldurursanız ponponunuz daha sıkı
ve daha yuvarlak görünümlü olacaktır.
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 Ponponun dış kenarında ki ipliklerden
resimdeki gibi eşit olacak şekilde kesiniz.
Resim 6. 7

 İyi kesen bir makas kullanınız.
 Kaydırmadan kesmeye özen gösteriniz.
 Dikkatli kesiniz.

 Başka bir iplikle, iki kartonun arasını
açarak ponponun ortasından birkaç defa sarınız.
 İpliği güzelce sıkarak bağlayınız.
Resim 6. 8

 Dikkatli çalışınız.
 Düzenli çalışınız.

 Her iki kartonu yırtarak çıkartınız.

Resim 6. 9

 Kartonu tamamen çıkartınız.
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Resim 6.10

 Ponponun kenarlarındaki fazlalıkları
keserek düzeltiniz.

Resim 6.11

 Kenarlarındaki ip fazlalıklarını tam
bir yuvarlak elde edene kadar devam ediniz.
 Dikkatli çalışınız.

 Farklı renklerde ponponlarınızı hazırlayınız.

Resim 6.12
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Resim 6.13

 İki ponponu birbirine sıkıca bağlayınız.

Resim 6.14

 Ponponları birbirine çok seyrek ve
sık olmayacak şekilde bağlayınız.

Resim 6.15

 Üçüncü ponponu da bağlayınız.

Resim 6.16

160

 Telin ucunu kalem yardımıyla bükerek
elini yapınız.

Resim 6.17

 Değişik tellerle de çalışabilirsiniz.
 Kolları iplik, kordon veya keçeden
de yapabilirsiniz.

Resim 6.18

 Bebeğinizin kollarını yapıştırıcı sürerek her iki yana tutturunuz.

Resim 6.19
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 Omuzlarını süslemek için uygun renklerde minik ponponlar yapınız.

Resim 6.20

 Silikonla da yapıştırabilirsiniz.
 Yapıştırma esnasında silikonun sıcak olmasına dikkat ediniz.

 Ponponlara yapıştırıcı sürerek kolların
omuzla birleştiği yerlere yapıştırınız.

Resim 6.21

 Bebeğinizin(ponpon bebek) omuzlarına veya yakasına kurdele ile çiçekler yapabilir, fisto veya dantellerle süsleyebilirsiniz.

 Bebeğinizin saçlarını renkli tel çubukları bükerek hazırlayınız.
Resim 6.22

 Saçlarını yün, orlon, simli vb. iplikler, kumaş parçaları veya keçeden
çalışabilirsiniz.
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Resim 6.23

 Saçları bebeğinizin başına yapıştırıcı
sürerek yapıştırınız.

Resim 6.24

 Fistoya oyulgama teyel alarak büzünüz, bebeğinizin beline yapıştırınız.

Resim 6.25
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Resim 6.26

 Fisto, dantel veya kurdeleyle süsleyebilirsiniz.
 Yapıştırma işlemlerinde silikon kullanabilirsiniz.

Resim 6.27

 Gözlerine boncuk dikiniz.
 Gözlerini ve ağzını keçeden de çalışabilirsiniz.
 Yakayı kurdele veya renkli kumaş
parçaları ile çalışabilirsiniz.
 Kırmızı bir iplikle ağız yaparak yapıştırınız.
 Boynuna beyaz keçeden minik bir
yaka kesiniz.
 Yakayı bebeğinizin çene altına gelecek şekilde yapıştırınız.
 Fiyonk çalışması yakaya yapıştırınız.

 Gözlerini ve ağzını yapınız.
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 Bebeğinizin yanaklarını renklendirerek
ponpon bebek çalışmasını tamamlayınız.

Resim 6.28

 Yanaklara hafif bir tonlama yapınız.

 Biten bebeğinizin son düzeltmelerini
yapınız.

Resim 6.29
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UYGULAMA FAALİYETİ- 2

Öneriler doğrultusunda işlem basamaklarını takip ederek ponpon bebek yapınız.
Ponpon Bebek–2
İşlem Basamakları

Öneriler

 Erkek bebek için farklı renklerde
iki tane ponpon hazırlayınız ve
birbirine bağlayarak tutturunuz.

Resim 6.30

 Kollarını ve bacaklarını hazırlayınız.
Resim 6.31

 Diğer bebek de olduğu gibi kollarını hazırlayınız.
 Ayaklarını da teli bükerek hazırlayınız.
 Ayakları ve kolları oran ve orantıya dikkat ederek bebeğinizin vücuduna yapıştırınız.
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 Saçlarını hazırlayınız.

Resim 6.32

Resim 6.33

 Gözlerini, ağzını ve saçlarını yapıştırınız.

 Yapıştırma esnasında sıcak silikonda
kullanabilirsiniz.

Resim 6.34
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Resim 6.35

 Bebeğinize aksesuarlar yaparak
süsleyiniz.

Resim 6.36

 Keçeden, kurdelelerden, renkli kordonlardan ve ipliklerden aksesuarlar yaparak
bebeğinizi süsleyebilirsiniz.
 Bebeğinizi farklı malzemeler kullanarak
zevkiniz doğrultusunda süsleyebilirsiniz.

 Bebeğinizin son düzeltmelerini
yapınız.

Resim 6.37
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Resim 6.38
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetlerinden farklı bir model olmak üzere ponpon ile oyuncak tasarlayınız ve saç tokası olarak ürüne dönüştürünüz.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz
Değerlendirme Ölçütleri
1. Modelinizi tasarladınız mı?
2. Tasarımınızı kâğıda çizdiniz mi?
3. Modelinize uygun ponpon boyutu belirlediniz mi?
4. Ölçüye uygun olarak kartona yuvarlak çizerek kestiniz mi?
5. Kartonu aynı boyda iki adet kestiniz mi?
6. Kartonun ortasına çizdiğiniz yuvarlağı muntazam keserek çıkardınız mı?
7. Modelinize uygun olarak ip veya yün rengi belirlediniz mi?
8. Yünü kartona iyice dolana kadar sardınız mı?
9. Yünün kenarlarından makasla düzgünce kestiniz mi?
10. Yünleri dağıtmadan, iki kartonun arasını araladınız mı?
11. İki kartonun arasına sıkıca ip bağladınız mı?
12. İpi bağladıktan sonra kartonları keserek çıkardınız mı?
13. Ponponun kenarlarının çıkıntı yünlerini makasla keserek düzelttiniz mi?
14. Modele uygun olarak ponponları birleştirdiniz mi?
15. Modelinize uygun olarak kol ve bacak yaptınız mı?
16. Modele uygun gereç seçerek oyuncağınıza kaş, göz, ağız, burun
yaptınız mı?
17. Uygun yardımcı gereç seçerek modelinize uygun süsleme yaptınız
mı?
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Evet

Hayır

18. Tasarladığınız modele uygun olarak ponpon oyuncağı tokaya
monte ettiniz mi?
19. Genel görünüşünü kontrol ederek gerekli düzeltmeleri yaptınız
mı?
20. Tokayı deneyerek amacınıza uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
21. İyi bir sunum için paketleme şekli seçerek uyguladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞENLENDİRME
Bu modülde öğrendiğiniz veya uyguladığınız tüm bebek modellerini araştırınız ve
bulduğunuz örnekleri fotoğraflandırınız. Bulgularınız elektronik ortamda sınıftaki arkadaşlarınıza sunum yapınız.
Bu faaliyet ile aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Kullanacak olduğunuz araştırma tekniklerini belirlediniz mi?
2. Konunuzla ilgili araştırma yapabileceğiniz yerlerin ön araştırmasını yaptınız mı?
3. Araştırma yapacağınız kurum yada kişilerde ön görüşme yaparak
randevu aldınız mı?
4. Görüşme esnasında nezaket kurallarına uydunuz mu?
5. Görüşme veya araştırma tekniğine uygun olarak gerekli ön hazırlıkları yaptınız mı? (Anket sorusu hazırlama, sesli ve görüntülü
kayıt cihazı hazırlama, fotoğraf makinesi hazırlama vb.)
6. Araştırma yaparken “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma
Kanunu” na uygun hareket ettiniz mi?
7. Görüşmelerinizi kayıt altına aldınız mı?
8. Evrakları karıştırmamak için sıralayarak düzenlediniz mi?
9. Araştırma çıktılarını elektronik ortama aktararak sunum hazırladınız mı?
10. Sınıfta arkadaşlarınıza sunum yaptınız mı?
11. Sunum yaparken beden dilini ve ses tonunuzu uygun şekilde kullandınız mı?
12. Sunum sırasında arkadaşlarınızın ilgi ve alaka durumlarını yorumlayarak anlatma şeklinizi sınadınız mı?
13. Bu araştırma sırasında karşılaştığınız kişiler veya olaylardan gerekli dersleri çıkardınız mı?
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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KAYNAKÇA
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