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KOD 815SBG074 

ALAN Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri 

DAL/MESLEK Güzellik Hizmetleri / Makyaj 

MODÜLÜN ADI Çocuklarda Yüz ve Vücut Boyama  

MODÜLÜN TANIMI 
Öğrencilere çocuklarda yüz ve vücut boyama uygulamaları ile 

ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön koşul yok. 

YETERLİK Çocuklarda yüz ve vücut boyama uygulamaları yapmak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında 

çocuklarda yüz ve vücut boyama uygulamalarını tekniğine 

uygun uygulayabileceksiniz. 

Amaçlar: 

1. Çocuklarda yüz boyama uygulamalarını tekniğine uygun 

uygulayabileceksiniz. 

2. Çocuklarda vücut boyama uygulamalarını tekniğine 

uygun uygulayabileceksiniz 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Makyaj Koltuğu, Aynası, Saç Bandı, Kaş Fırçası, Cımbız, 

Pamuk, Dezenfekte Madde, Tonikler, Nemlendiricileri, 

makyaj malzemeleri, su bazlı malzemeler 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenmeye destek olacak şekilde; gösteri, anlatım, 

problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, uygulama, 

işletmelerde gözlem yapma, araştırma 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Başlangıcında daha farklı amaçlarla kullanılan yüz boyama şimdilerde çok farklı 

amaçlara hizmet etmektedir. Yüz boyama ve vücut boyama çocukların hem eğlenmesini hem 

de yaratıcılıklarını destekler. Özellikle ülkemizde tiyatro gibi faaliyetlerde oynayacakları 

rolleri yansıtan boyamaların yapılması çocukların o role daha iyi adapte olmasını sağlar. 

 

Ayrıca bu modülle kazanılacak en büyük yetkinliklerden biri de gelişen meslek dalları 

ile beraber uzmanlaşmanın sağlanması ve bu meslek dalında uzman bireyler olarak gerek 

tiyatro ve sahne sanatları ile ilgilenen özel alanlarda gerekse bu tür hizmetlerin verildiği 

kompleks merkezlerde istihdam edilmenizi de kolaylaştırması olacaktır. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyetle, gerekli araç gereç ve ortam sağlandığında çocuklarda yüz boyama 

uygulamalarını tekniğine uygun uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Yüz boyama (makyaj) teknikleri konusunda çeşitli kaynaklardan internetten 

bilgi edininiz. Topladığınız bu bilgileri konuyla ilgili resimleri de ekleyerek 

raporlaştırınız ve sınıf panosuna asarak arkadaşlarınıza sununuz. 

 

1. ÇOCUKLARDA YÜZ BOYAMA 
 

1.1. Yüz Boyama Tanımı 
 

Canlandırılacak karakterin görüntüsüne bürünmek ve daha etkili bir yüz ifadesi 

kazanmak için boyalar, farlar, simler,  kremler ve pudralar kullanılarak yapılan boyamadır. 

 

İlk çağlardan günümüze kadar birçok amaçla insanlar yüzlerini boyamışlardır. İlk 

olarak savaşlarda, dinsel törenlerde, sahne sanatlarında ve eğlence amaçlı olarak yüzlerini 

boyadıklarını kaynaklardan öğrenmekteyiz. 

 

Günümüzde yüz boyama sanatı ve yüz boyama sanatında kullanılan malzemeler hızla 

artan tempoda gelişmektedir. Özellikle çocuklar için düzenlenen etkinliklerin tümünde yüz 

boyama sanatından yararlanılmaktadır. Buna göre çocuklarda yüz boyama uygulamalrı; 

 

 Çocuk tiyatrolarında 

 Yaratıcı drama etkinliklerinde 

 Doğum günü kutlamalarında  

 Şenlik ve karnavallarda  

 Yılbaşı partilerinde  

 Okul partilerinde  

 Düğünlerde  

 Çocuk kluplerinde  

 Spor müsabakalarında yüz boyama sanatından yaralanılmaktadır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 

 

4 

 
 

Resim 1.1: Doğum gününde yüz boyama etkinliği 

 

 

  
 

Resim 1.2: Şenliklerde yüz boyama etkinliği 
 

1.2. Yüz Boyama Çeşitleri 
 

Çocuklar için son derece yararlı eğitim yöntemlerinden biri olan yaratıcı dramada da 

yüz ve vücut boyama aktivitelerini sürekli olarak yer verildiğini bilmekteyiz. Yaratıcı 

dramada her tür tiplemede ki bu karakterler sadece insan karakteri olmak zorunda değildir. 

Buna göre yaratıcı drama, tiyatro, doğum günü kutlamaları ve şenliklerde her tür şekil, desen 

ve figür kullanılarak yüz ve vücut boyanabilir. Çocukların isteklerine göre birçok farklı 

uygulamalar yapılabilir. Kısaca özetleyecek olursak; 

 
 Hayvan Figürleri 

 Çiçek Figürleri 

 Hayal Kahramanı Figürleri 

 Palyaço Figürleri 

 Korku Karakter Figürleri 

 Çizgi Film Figürleri 

 Küçük Objeler tercih edilmektedir. 
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Resim 1.3: Çeşitli yüz boyama örnekleri 
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Resim 1.4: Küçük objeler ile yüz boyama  

 

1.3. Yüz Boyamada Kullanılan Malzemeler 
 

Bu malzemeler piyasada sadece yüz ya da vücut boyama için yapılmaktadır. Bu 

ürünleri alırken uluslararası anlamda kullanılabilirlik onayı verilen ürünler olmasına dikkat 

edilmelidir. Bu ülkelere göre değişebilir. 
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Resim 1.5: Yüz boyamada kullanılan malzemeler 

 

 Boyalar: Yüz boyamada supracolor–krem bazlı ve aqua-su bazlı boyalar tercih 

edilmektedir. Krem bazlı boyalar nemlendirilmiş kozmetik süngerle ince ve 

düzgün bir tabaka halinde uygulanır. Makyaj şeffaf pudra ile sabitleştirilir. 

Makyaj temizleme kremi ile temizlenir. Subazlı boyalar sıkılmış nemli bir 

sünger veya fırça ile kolaylıkla uygulanabilir. Su ile ciltten temizleme özelliğine 

sahip olduğundan en ideal ve popülerdir. 

 

  
 

Resim 1.6: Krem bazlı (supracolor) boya örneği 

 

  
 

Resim 1.7:Su bazlı (aqua color) boya örneği 
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Resim 1.8:Çeşitli boylarda su bazlı boya örneği 

 

 Fırçalar: Detaylı yerler için ince, gövdeler için orta, geniş hacimli yerler için 

geniş fırça kullanılmalıdır. 

 

  
 

Resim 1.9:Çeşitli boylarda fırça örneği 

 

 Simler Ve Yapışkanlı Taşlar:Bir çok renkte piyasada su bazlı ve toz sim 

bulunmaktadır.Sim ve parlak taş kullanımı profesyonel bir görünüm 

kazandırabilir. Uygulanması kolay ve ucuzdur. Özellikle prenses ve fantastik 

yüz boyamalarda  çocukların oldukça hoşuna gitmektedir. Özellikle simlerde 

aliminyum olanları tercih edilmemelidir; çünkü  sadece polyester olanları vücut 

için olanlardır. Alimünyum olanlar gözve ciltte kaşıntı yapabilir.Yapışkanlı 

taşlarda yapışkanı ile kolayca sabitlenir ve kolayca çıkar.Küçük bir dokunuşla 

tutturulduğundan boyayı silmez. 

 

 
Resim 1.10: Su bazlı simler  
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Resim 1.11: Toz sim 

 

 

 
 

Resim 1.12: Yapışkanlı taşlar 

 

 

 
 

Resim 1.13:Sim ve taşların makyajda kullanımı 

 

 Makyaj Kozmetikleri: Allık, pembe yanaklı bir tavşan yaparken bu 

kullanılabilir bu şekilde daha yumuşak bir görünüm kazandırır. Eye Liner, gözün 

dış çizgileri için kullanılır. Far, yüzdeki boyaları karıştırmak için ya da gözü de 

yapılan makyaja uydurmak için yine bunlar kullanılabilir. Hem makyaj 

kozmetiklerinden olan bu malzemelerin alerji riski de oldukça düşüktür. 

 



 

 

 

10 

 
 

Resim 1.14:Makyaj kozmetikleri  

 

 Yapıştırıcılar: Çeşitli figür ve motiflerin özel kâğıtlara baskı yoluyla tatbik 

edilmesi sonucunda elde edilir. 

 

 
 

Resim 1.15: Yapıştırıcılar 

 

 Süngerler:Bundan başka elle uygulanabilen bir sünger veya deniz süngeri ya da 

alternatif olarak alerji yapmayan sentetik bir sünger kullanılmalıdır. 

 

     
 

Resim 1.16:Süngerler 

 

 Lastik Mühürler:Bunları değişik renklerde boyayıp baskı yapabilirsiniz. Bunun 

prensibi patates baskısına çok benzemektedir. 
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Resim 1.17: Lastik Mühür 

 

 Kostüm ve aksesuar: Yüz boyama işleminden sonra yapılan uygulamayı 

kostüm ve aksesuar kullanırak işlemimiz bitirebiliriz. 

 

 
 

Resim 1.18:Kedi kostümü 

 

   
 

Resim 1.19: Palyaço ve tavşan burnu 
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Resim 1.20: Kulak, kuyruk ve kanat aksesuarları 

 

1.4.Yüz boyamada Basit Çalışma Teknikleri 
 

Yüz boyama işlemine başlamadan önce karar verilen şekil veya desenin örnek 

resimleri incelenmelidir. Daha sonra yüz boyama şemasında ön taslak çalışmaları 

yapılmalıdır. Bu taslak ile çizilecek olan şekil veya çizgiler daha önceden görülerek yüzde 

çizimi kolaylaştırmaktadır. Hem uygulama kolaylığı hem de zamandan kazanılmış 

olunacaktır. 

 

Makyaj şemasında taslak çalışmaları yaparken aşağıdaki teknikler kullanılmaktadır; 

 

 Basit bir tabaka; temizleme ve zemini işleme hazır hale getirmektir. Bu şekilde 

diğer renkler daha net durur. 

 İnce çizgiler; bıyık gibi çizimler için kullanılır. 

 Kalın ve ince çizgiler; bu çizgilere küçük biçimlendirmelerde ve gerçek 

karakterler yaratırken ihtiyaç duyulur. 

 Düz çizgiler; Basit bir hiledir ve diğerleriyle kombine edilir 

 Noktalar; Sivri uçları gizlemek için mükemmel bir alternatiftir 

 Kürk etkisi tarak tekniği; tarak tekniği doku yapımında kullanılır. 

 

 
 

Resim 1.21: Tarak Tekniğinin Uygulanması 

 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.michaels.com/online/images/article/thumb/ae0264d5.jpg&imgrefurl=http://www.michaels.com/art/online/displayArticle%3FarticleNum%3Dae0264&h=169&w=150&sz=7&hl=tr&start=130&um=1&tbnid=lhxYSVGLKiy08M:&tbnh=99&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dface%2Bpaint%2BComb%2BTechniques%26start%3D120%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dtr%26sa%3DN
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Resim 1.22:Kelebek figürünün uygulama örneği 

 

 

 
 

Resim 1.23: Yüz boyama şeması 1 
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Resim 1.24: Yüz boyama şeması 2 

 

 

 
 

Resim 1.25: Boyanmış şema örneği 1 
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Resim 1.26: Boyanmış şema örneği 2 

 

 
 

Resim 1.27: Kelebek desenin şemaya çizimi 
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Resim 1.28: Örümcek adam karakterinin şemaya çizimi 

 

 
 

Resim 1.29: Prenses karakterinin şemaya çizimi 
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Resim 1.30: Korsan karakterinin şemaya çizimi 

 

1.5. Uygulamada Dikkat Edilecekler Noktalar  
 

Boya yapmak istiyorsanız yüz boyaları, fırçaları, renkleri, hijyen ve dizayn hakkında 

bilgi sahibi olmalısınız. 

 

 Hijyen: Yüz boyamaları için son derece önemli olan bir ilkedir. Asla kesik, 

ağrılı, soğuk yara olan ya da konjuktivit ya da bilinmeyen herhangi bir 

enfeksiyon,  yiyecek alerjisi, sabunlara ve temizleyicilere alerji, cilt kremlerine 

alerji gösterenlere dikkat edilmeli sakıncası olmadığı tespit edilse bile önceden 

bu yönde hikâyesi olanlara enfeksiyonu önlemek için kişiye özel sünger 

kullanılmalıdır. Alerji yapmamasına dikkat edilmelidir. FDA (Amerikan Gıda ve 
İlaç Dairesi ) onaylı ürün kullanımına dikkat edilmelidir. Yüz boyamada 

mutlaka yüz boyası kullanılmalıdır. Yağlı boya, sulu boya, guaj boya, parmak 

boyası vb. kesinlikle yüz boyamada kullanılmamalıdır. Göz ve ağız çevresi 

dikkatle boyanmalıdır. Boyaların göz ve ağza kaçmamasına dikkat edilmelidir. 

 

 Amaca uygunluk: Yüz boyama işlemi hangi etkinlik için uygulanacaksa o 

amaca uygun yüz boyaması yapılmalıdır. 

 

 Seviyeye uygunluk: Yüz boyama çocuk, genç ve yetişkinlerin yaşlarına uygun 

olarak yapılmalıdır. 
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 Karaktere uygunluk: Yüz boyamada canlandırılacak karakterin özelliklerine 

uygun olarak boyama yapılması gerekir. Örneğin hayvan karakteri 

canlandırılacak ise canlandırılacak olan hayvanın karakteristik özelliklerini ön 

plana çıkartacak ve karakterini ortaya koyabilecek yüz boyaması yapılmalıdır. 

 

 Kostüme uygunluk: Yüz boyaması, giyilecek karakter kostümüne uygun olarak 

yapılmalıdır.  

 

 Yüze uygunluk: Yüz boyama kişinin yüz hatlarına uygun olarak yapılmalıdır. 

Yüzü geniş olanlara büyük figür ve motifler, yüzü küçük olanlara da küçük 

motifler uygulanmalıdır. 

 

 Değer yargılarına uygunluk: Yüz boyaması, toplumun değer yargılarına ters 

düşmeyecek motifler içermelidir. Toplumun milli ve manevi değerleriyle alay 

edici, insanları küçük düşürücü yüz boyamalarından kaçınılmalıdır. 

 

 
 

Resim 1.31: Çiçek desenin yüzde çizimi  

 

 
 

Resim 1.32: Kelebek desenin yüzde çizimi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda figür boyaması yapabileceksiniz. 

 

Mavi ayı figürü uygulaması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Süngerle yüzün orta kısmından 

başlayarak açık mavi rengi uygulayınız.  

 

 Süngerle yüzün dış hattına koyu mavi 

rengi uygulayınız.  

 

 Koyu ve açık renkler arasında geçiş 

yapmak için birbirine karıştırınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Gözlerinin etrafına siyah boyayı süngerle 

uygulayınız. 

 

 Küçük boy fırça ile kaşlarının üst 

kısmına kulak şekli çiziniz. 

 

 Ağzı ekleyerek ve küçük noktalarla 

bıyıkları da çiziniz. 

 

 Orta boy fırça ile burnu çiziniz. 
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Papağan figürü uygulaması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Geniş bir süngerle tüm yüzü sarıya 

boyayınız. 

 

 Yüzün kenarlarını ortada sarı rengin de 

belirgin olarak kalacağı şekilde yeşile 

boyayınız. 

 

 Şimdi iki rengin geçişi için karıştırınız. 

 Geniş bir fırça ile kaşın üstüne yanaklara 

mavi renkle tüy şekli çiziniz. 
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 Orta boy fırça ile turuncu rengi ile burnu 

boyayınız.Resim 1.43 

 

 Sonra orta boy fırça ile turkuaz rengini 

alın ve daha önceden şekillendirdiğiniz 

tüy şeklinin alt kısımlarına bu rengi 

uygulayınız. 

 

 Küçük boy fırçayla mor rengi en uç 

kısımlarına uygulayınız. Küçük boy fırça 

ile burna 2 küçük nokta koyarak 

boyamayı bitiriniz. 
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Çizgi film kedisi uygulaması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Makyajsız hali  

 

 İlk olarak bütün yüzü beyaz krem bazlı 

boya ile boyayınız. 

 

 Su bazlı pembe boya ile alın, çene, 

yanaklar ve boyun kısmını sünger 

yardımıyla boyayınız. 

 Göz etrafını fırça yardımıyla dairesel 

olarak çiziniz ve göz kapaklarını pembe 

boya ile boyayınız. 

 Burnun uç kısmını boyayınız. 

 Dudak, dudak üstü ve dudak altını krem 

beyaz boya ile boyayınız ve fırça 

yardımıyla pembe renginde 

çerçeveleyiniz. 
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 Gözün alt kısımlarındaki boşluğa sarı su 

bazlı boya ile boyayınız. 

 Dudak üstündeki beyaz boşluğun üzerini 

fırça yardımıyla siyah noktalar 

uygulayınız. 

 

 Göz kapağının üzerini siyah su bazlı 

boya ile boyayınız. 

 Gözetrafını ve dudak etrafını siyah boya 

ile belirginleştiriniz. 

 Yanaklara doğru fırça yardımıyla 

çizgiler uygulayınız. 

 Saçları makyaja uygun toplayınız. 

 

Tavşan figürü uygulaması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Burnun uç kısmını siyah ile beyaz rengi 

karıştırdıktan sonra fırça yardımıyla 

boyayınız. 
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 Göz etrafına şekildeki gibi halka çiziniz. 

 Dudak üstüne ters v şeklinde bir hat 

oluşturunuz. 

 

 Göz kapaklarının tam üzerini beyaz boya 

yardımıyla boyayınız. 

 Kaş üzerinden siyah ve beyaz boya 

karışımından uygulayınız. 

 Dudak üzerini beyaz boya ile boyayınız. 

 Alın kısmını fırça yardımıyla kesik v 

şeklinde çiziniz ve boyayınız. 

 

 Göz kapaklarının tam üzerini beyaz boya 

yardımıyla boyayınız. 

 Kaş üzerinden siyah ve beyaz boya 

karışımından uygulayınız. 

 Dudak üzerini beyaz boya ile boyayınız. 

 Alın kısmını fırça yardımıyla kesik v 

şeklinde çiziniz ve boyayınız. 

 

 Göz etrafına, dudak üstü ve alın 

kısmındaki boyalı kısımları siyah su 

bazlı boya yardımıyla çerceveleyiniz. 

 Dudak üstünden yanaklara doğru beyaz 

boya ile boyayınız ve üzerine fırça 

yardımyla siyah benekler çiziniz. 
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 Göz etrafından başlayarak kaş üzerini 

siyah boya ile çerceve çiziniz. 

 Yanak kısımlarına fırça yardımıyla bıyık 

çiziniz. 

 Yanaklara pembe renginde allık 

uygulayınız. 

 

 En son olarak uygun kostümle boyamayı 

tamamlayınız. 

 
Köpek figürü uygulaması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Makyajsız hali 
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 Tüm yüzü dudak üstü ve burun ucu hariç 

koyu renk krem bazlı boya ile 

boyayınız.Resim 1.59 

 

 Burun ucunu kahverengi su bazlı boya 

ile boyayınız. 

 

 Göz etrafındaki halkaların içini beyaz 

boya ile boyayınız. 

 Dudak etrafında beyaz boyanın dış 

kenarlarına kahverengi boya ile çerçeve 

oluşturunuz. 

 Beyaz bölgenin içine noktalar çiziniz. 

 

 Yüzün boş kalan kısımlarını 

kahverenginde benekler çiziniz. 

 Saçların durumuna göre şekil veriniz. 
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İnek figürü uygulaması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Makyajsız hali 

 

 Tüm yüzü beyaz kerm bazlı boya ile 

boyayınız. 

 

 Burun, dudak ve yanaklara doğru pembe 

boya ile boyayınız. 

 Pembe boyanın etrafını, dudakların ve 

gözlerin etrafını siyah su bazlı boya ile 

hat oluştucak şekilde çiziniz. 

 

 Gözlerin etrafını beyaz boya ile 

boyayınız. 

 Alın ortasından başlayarak boyna kadar 

uzanan açık renkli kalem ile ince hat 

çiziniz. 

 Çizdiğiniz bu hat uygulamanızı 

kolaylaştıracaktır. 

 Çizilen hattın içerisini siyah boya ile 

boyayınız.  
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 Uygun kostüm ile uygulamayı bitiriniz. 

 

Zebra figürü uygulaması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Makyajsız hali 

 

 Uygulama kolaylı açık renk kalem ile 

şekil yüze çiziniz daha sonra boya ile 

üzerinden geçiniz. 

 Siyah su bazlı boya ile ince uçlu fırça 

yardımıyla burundan çeneye kadar şeklin 

ana hatlarını çiziniz. 

  

 Burnun ve dudak altındaki boş kısımları 

siyah boya ile doldurunuz. 
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 Geriye kalan boş kısımları pembe boya 

ile boyayınız. 

 

 Şeklin pembe boyalı kısımlarının her iki 

yayına yarım ay şeklinde çizgi çiziniz. 

 

 Tüm yüzde ilk önce açık renkli kalem ile 

şekli çiziniz ve üzerini siyah boya ile 

boyayınız. 

 

 Saçları geriye doğru tarayınız.Sabit 

durması için spreyleyiniz. 

 Saçlara doğru şekli taşırınız. 

 Boyun kısmında da yine aynı şeklilde ilk 

önce açık renkli kalem ile hat 

oluşturunuz ve üzerine siyah boya ile 

boyayınız. 
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Kurbağa figürü uygulaması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Makyajsız hali 

 

 Burundan çeneye kadar olan kısmı yeşil 

ve beyaz su bazlı boyayı karıştırarak 

uygulayınız. 

 

 Göz etrafını fırça yardımıyla dairesel 

olcak şeklinde boyayınız. 

 

 Burun üstündeki ve şakaklardaki 

boşlukları yeşil renk ile boyayınız. 

Resim 1.80 
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 Göz etrafını ve dudak kenarlarını siyah 

boya ile ince hat çiziniz. 

 

 Dudakların kenarlarını açık renk boya ile 

aydınlık veriniz. 

 

 Gözün çevresini sarı su bazlı boya ile 

boyayınız. 

 

 Burun üzerine siyah renkte benekler 

çiziniz. 

 Aksesuar kullanarak uygulamayı 

bitiriniz. 
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Küçük köpek figürü uygulaması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Makyajsız hali Resim 1.85 

 

 Tüm yüze sarı su bazlı boyayı sünger 

yardımıyla uygulayınız. 

 

 Göz etrafı, burun ucu, dudak üzerini 

kahverengi boya ile boyayınız. 

 

 Yanaklara fırça yardımıyla yarım ay 

şeklinde kıvrımlar çiziniz. 
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 Çizilen kıvrımların dış kenarlarını siyah 

renk ile belirginleştiriniz. 

 

 Alın kısmına siyah ve kırmızı renkte 

kıvrımlar çiziniz. 

 Dudak etrafına noktalar çiziniz.  

 

 Uygun kostümle uygulamayı bitiriniz. 
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Panter figürü uygulaması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Makyajsız hali 

 

 Tüm yüzü sarı renge boyayınız. 

 Güz etrafı ve çene kısmını beyaz boya ile 

aydınlatınız. 

 Burun ve çeneden yanaklara doğru 

gölgelendiriniz. 

 

 Burun ucunu pembeye boyayınız. 

 Göz etrafını burun ucuna kadar siyah 

boya ile belirginleştiriniz. 

 

 Dudaklarıda siyah renk ile 

belirginleştiriniz. 

 Bıyık etkisi yaratmak için siyah boya ile 

boyayınız ve noktalar çiziniz. 
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 Yüzün boş kalan kısımlarını fırça 

yardımyla siyah benekler çiziniz. 

 Uygulamayı uygun kostümle bitiriniz. 

 
Uğurböceği figürü uygulaması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Makyajsız hali 

 

 Yüzün ortasını kırmızı su bazlı boya ile 

boyayınız. 

 

 Kırmızı ile boyanan yerin kenarlarını 

siyah su bazlı boya ile çerçeve 

oluşturacak şekilde çiziniz. 

 Alın kısmında tümsek oluşturacak 

şekilde boyayınız. 
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 Kırmızı ile boya ile boyanmış bölgenin 

üzerine siyah benekler çiziniz. 

 

 Alın kısmındaki siyah bölgenin üzerine 

üzerine beyaz kalem ile noktalar çiziniz. 

 Saçları toplayarak uygulamayı bitiriniz. 

 

Uğurböceği figürü uygulaması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Makyajsız hali 

 

 Yüzün tam orta kısmını beyaz boya ile 

boyayınız. 
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 Beyaz boyanın etrafını yeşil su bazlı 

boya ile boyayınız. 

 Kaşların üzerinide yeşil boya ile 

boyayınız. 

 

 Burun üzerinden başlayarak siyah boya 

yardımıyla saat rakamlarını yazınız. 

 

 Kırmızı boya yardımıyla ok işaretlerini 

çiziniz. 

 Siyah boya ile alın kısmında zikzaklar 

çiziniz. 

 Saçları toplayarak uygulamayı bitiriniz. 

 

Korsan karakteri uygulaması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Makyajsız hali 
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 Sakal görüntüsü vermek amacıyla siyah 

boyayı sünger yardımıyla ufak 

dokunuşlar yaparak sürünüz. 

 

 Dudak üzerine ince fırça yardımıyla 

bıyık çiziniz. 

 

 Gözün etrafını yine ince fırça yardımıyla 

boyayınız. 

 

 Yanağa kırmızı renkte çizgiler çiziniz. 

 Makyaja uygun kostümle işlemi bitiriniz. 
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Örümcek adam karakteri uygulaması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Göz çevresine krem bazlı beyaz boya ile 

boyayınız. 

 

 Yüzün boşta kalan kısımları dikkatli bir 

şekilde krem bazlı kırmızı boya ile 

boyayınız. 

 

 Göz etrafını su bazlı siyah boya ile 

çerceveliyiniz. 

 İnce uçlı fırça kullanmaya özen 

gösteriniz. 

 Burun ucundan başlayarak yanaklara 

kadar fırça yardımıyla ince çizgiler 

çiziniz. 

 

 Yüze çüzilen çizgileri birbirine pararlel 

gelecek şekilde birleştiriniz. 
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 Uygulamanın bitmiş hali 

 

Kelebek figürü uygulaması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Makyajsız hali 

 

 Göz çevresini krem bazlı turuncu boya 

ile boyayınız. 

 

 Göz etrafını fırça yardımıyla su bazlı 

mor boya ile çerceveliyiniz. 
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 Kaşlardan yanaklara doğru pembe krem 

bazlı boya ile boyayınız. 

 

 Alın ortasından burun üzerine noktalar 

çiziniz. 

 

 Dudakları boyayınız. 

 Alın ortasına taş yapıştırınız. 

 Göz etrafına mor, pembe, beya ve 

simlerle ince çizgiler çiziniz. 

 



 

 

 

43 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ortamı hazırladınız mı?   

2. Araç gereçleri eksiksiz olarak hazırladınız mı?   

3. Kişisel temizliğinizi yaptınız mı?   

4. Uygulama yapılacak kişiyi hazırladınız mı?   

5. Uygulama yapılacak kişiye saç bandı taktınız mı?   

6. Uygulama yapılacak kişiyle birlikte desene karar verdiniz mi?   

7. Deseni veya şekli kolay uygulamak amacıyla şablon veya şema 

hazırladınız mı? 
  

8. Deseni yüze çizmeden once fodöten veya renklendirici 

ürünlerle yüzde fon oluşturdunuz mu? 
  

9. Karar verilen desenin ana hatlarını kalem yardımıyla çizdiniz 

mi? 
  

10. Yüze çizilen deseni fırça yada sünger yardımyla renklendirdiniz 

mi? 
  

11. Çeşitli makyaj uygulamaları yaparak makyajı tamamladınız mı?   

12. Yüz boyama işlemine uygun aksesuar ve kostümle makyajı 

tamamladınız mı? 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak 

ölçünüz. 

 

Aşağıdaki ifadelere Doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi yazınız 

 
1. (   ) İnce çizgiler; sivri uçları gizlemek için mükemmel bir alternatiftir. 

2. (   ) Yüzü boyanan çocuk, kendisini canlandırdığı karakter gibi görmemektedir. 

3. (   ) Yüz boyama çalışmalarında abartıdan uzak olarak yüzün boyanması önemli bir 

unsurdur. 

4. (   ) Yüz boyama etkinliklerinde parti temasına uygun boyama yapılmalıdır. 

5. (   ) Yüzünde alerji olan çocukların başka bir bölgesine boyama yapılmalıdır. 

6. (   ) Yüz boyama çocukların yaşlarına uygun yapılmalıdır. 

7. (   ) Ağrılı, yaralı olan bölgeye boya yapılır. 

8. (   ) Kişiye özel süngerler kullanılması önemli değildir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız.  

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Düzenli ve Kurallara Uygun Çalışma 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Hijyen kurallarına dikkat ettiniz mi?   

2. Önlük giydiniz mi?   

3. Güleryüzlü oldunuz mu?   

4. Hİjyen kurallarına uydunuz mu?    

5. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?   

6. Yüz boyama işlemini yapılacak etkinliğe uygun olarak seçtiniz 

mi? 
  

7. Yüz boyarken yaş unsurunu dikkate aldınız mı?   

8. Yüz boyamada istenilen veya canlandırılacak karakterin 

özelliğine uygun boyama yaptınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler 

kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. 

 

Tamamı Evet ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Bu faaliyetle, gerekli araç gereç ve ortam sağlandığında çocuklarda vücut boyama 

uygulamalarını tekniğine uygun uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Vücut boyama (makyaj) teknikleri konusunda çeşitli kaynaklardan ve internetten bilgi 

edininiz. Topladığınız bu bilgileri konuyla ilgili resimleri de ekleyerek raporlaştırınız. 

 

2. ÇOCUKLARDA VÜCUT BOYAMA 
 

2.1. Vücut Boyama Tanımı 
 

Vücutttaki belirli bölgelerin, özellikle el, kol, ayak, gövdenin üzerine değişik şekil, 

desen ve figürlerin çizilerek değişik renkte boyalar kullanılarak yapılan uygulamalardır. 

 

 
 

Resim 2.1: Kolda kelebek figürü uygulaması 

 

Çocuklarda vücut boyama sanatından oldukça sık yararlanılmaktadır. Okul öncesi 

eğitim kurumlarında, alış veriş merkezlerinde, doğum günü kutlamalarında, animasyon 

gösterilerinde özellikle çocukların aktif olduğu her alanda vücut boyama tekniği 

kullanılmaktadır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim2.2: Eğlence merkezlerinde çocuklara vücut boyama faaliyeti 
 

2.2. Vücut Boyama Çeşitleri  
 

2.2.1. El –Kol Boyama: 
 

Ele ve kola sevilen bir hayvan ya da obje çizmek için tercih edilir.  
 

   
 

Resim 2.3:El ve kolda boyama örnekleri 

 

 
 

Resim 2.4:Kolda çiçek ve kelebek figürü uygulaması 
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Resim 2.5:Kolda çiçek figürünün uygulanması 
 

 
 

Resim 2.6:Çiçek figürü 

 

 
 

Resim 2.7:Elde farklı boyama örneği 
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Resim 2.8:Kol üzerinde saat figürü uygulaması 
 

 

 
 

Resim 2.9: Kolda kelebek figürü uygulaması 

 

 

 
 

Resim 2.10:Elde kelebek figürü uygulaması 
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Resim 2.11:Ele yapılan çeşitli uygulamalar  
 

 
 

Resim 2.12:Kola papatya çiçeğinin uygulanması  
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2.2.2. Ayak Boyama 
 

 
 

   
 

Resim 2.13:Ayağa yapılan boyama örnekleri 1 

 

 

   
 

Resim 2.14:Ayağa yapılan boyama örnekleri 2 

 

2.2.3. Gövde Boyama 
 

Daha geniş şekil ve desenlerin kullanımında gövde tercih edilir. 
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Resim 2.15: Vücuda yapılan uygulamalar 

 

2.3. Vücut Boyamada Kullanılan Malzemeler  
 

Öğrenme faaliyeti 1’de konu 1,3’de kullanılan malzemeleri inceleyiniz. 

 

  
 

Resim 2.16:Vücut boyamada kullanılan malzemeler 

 

 Şablon: Piyasada bulunan birçok şablon çeşidi bulunmaktadır. Vücut boyamada 

şablon kullanımı uygulama kolaylığı sağlamaktadır. Zamandan da tasarruf 

sağlamış oluruz.  Şablonu kendimiz de hazırlayabilirsiniz.(Bk.Fantastik makyaj 

modülü)  
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Resim 2.17:Şablon hazırlama  

 

 

 

 
 

Resim 2.18: Hazır şablonlar 

 

Aşağıda size verilmiş olan şekilleri asetat kâğıdı veya fon kâğıdına çiziniz. Çizilen 

şekilleri iç kısımından başlayarak makas veya maket bıçağı ile kesiniz. Kesme işlemi 

tamamlandıktan sonra vücutta boyamaya karar verilen yere yapıştırınız. Şekli renklendiriniz. 
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Resim 2.19:Yarasa şablonu 
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Resim 2.20:Tavşan şablonu 

 

 

 
 

Resim 2.21:Kelebek şablonu 
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Resim 2.22:Yunus şablonu 

 

 

 
 

Resim 2.23:Denizyıldızı şablonu 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda vücut boyaması yapabileceksiniz. 

 

Kola çiçek deseni uygulaması 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 
Resim 2.24 

 Fırçanın ucunu tamamen krem bazlı 

boyaya batırınız. Resim 2.24 

 
Resim 2.25 

 Fırçanın sivri ucunu lila rengine 

batırınız. Resim 2.25 

 
Resim 2.26 

 Fırçanın uç kısmı lila diğer geniş kısmı 

beyaz olmalıdır. Resim 2.26 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Resim 2.27 

 Kolda desene uygun olacak şekilde 

fıçayı bastırınız. Resim 2.27 

 
Resim 2.28 

 İşlemi çiçek deseni oluşturana kadar 

devam ediniz. Resim 2.28 

 
Resim 2.29 

 Tamamlanmış çiçeğin orta kısmından 

başlayarak tekar fırça yardımıyla çiçek 

çiziniz. Resim 2.29 

 
Resim 2.30 

 Fırçayı bastırırken diğer el ile destek 

alınız. Resim 2.30 
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Resim 2.31 

 Yeşil renk boya çiçeklerin kenarlarına 

yaprak çiziniz. Resim 2.31 

 
Resim 2.32 

 Çiçeklerin ortasına sarı renk ile noktalar 

çiziniz. Resim 2.32 

 
Kola hayvan figürü uygulaması  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 
Resim 2.33 

 Su bazlı siyah boya ile kol üzerine iki 

nokta çiziniz. Resim 2.33 
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Resim 2.34 

 İlk noktadan itibaren genişçe kavis 

çiziniz. Resim 2.34 

 
Resim 2.35 

 İki noktanın arasına v şekinde çizgi 

çiziniz. Resim 2.35 

 
Resim 2.36 

 Alt çizginin üstünden yatay olacak 

şekilde çizgi çiziniz. Resim 2.36 

 
Resim 2.37 

 İlk noktadan yukarıya doğru kavis 

çiziniz. Resim 2.37 
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Resim 2.38 

 Gözlerin üzerinden tümsekli çizgi 

çiziniz. Resim 2.38 

 
Resim 2.39 

 Üst kısmı kahverengi boya ile boyayınız. 

Resim 2.39 

  
Resim 2.40 

 Yüzün iç kısmını sarı ile boyayınız. 

Resim 2.40 



 

 

 

62 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Soruların yanındaki başlıkları; doğru önermeler için (D), yanlış önermeler için 

(Y) yazarak doldurunuz. 

 

1. (   ) Vücut boyama, vücutttaki belirli bölgelerin, özellikle el, kol, ayak, gövdenin 

üzerine değişik şekil, desen ve figürlerin çizilerek değişik renkte boyalar kullanılarak 

yapılan uygulamalardır. 

2. (   ) Çocuklarda vücut boyama sanatından oldukça sık yararlanılmaktadır. 

3. (   ) Vücut boyama ayak ve gövde boyama olarak çeşitlendirilir. 

4. (   ) Vücut boyamada şablon tekniğinden oldukça yararlanılmaktadır. 

5. (   ) Vucüt boyama da kullanılan şablonlar sadece piyasada hazır olarak satılmaktadır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız. Tamamı doğru ise bir sonraki değerlendirme ölçeğine geçiniz 

 

NOT: Cevap anahtarınız modülün sonundadır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri 

EVET ve HAYIR kutucuklarına ( x ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Ortamı hazırladınız mı?   

2 Araç gereçleri eksiksiz olarak hazırladınız mı?   

3 Kişisel temizliğinizi yaptınız mı?   

4 Uygulama yapılacak kişiyi hazırladınız mı?   

5 Uygulama yapılacak kişiyle birlikte desene karar verdiniz mi?   

6 
Deseni veya şekli kolay uygulamak amacıyla şablon veya şema 

hazırladınız mı? 

  

7 
Karar verilen desenin ana hatlarını kalem yardımıyla çizdiniz 

mi? 

  

8 
Vücuda çizilen deseni fırça yada sünger yardımyla 

renklendirdiniz mi? 

  

9 Düzenli Ve Kurallara Uygun Çalışma  Evet  Hayır  

10 Hijyen kurallarına dikkat ettiniz mi?   

11 Önlük giydiniz mi?   

12 Güleryüzlü oldunuz mu?   

13 Hİjyen kurallarına uydunuz mu?    

14 Temiz ve düzenli çalıştınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler 

kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. 

Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarından kontrol ediniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yüz boyamanın kullanım alanlarından biri değildir? 

A) Doğum günü kutlamalarında  

B) Yaratıcı dramada 

C) Çocuk tiyatrolarında 

D) Kamuflaj makyajında 

 

2. Aşağıdaki hangisi yüz boyama çeşitlerinden değildir? 

A) Çiçek Figürleri 

B) Hayvan figürleri 

C) Korku karakter figürleri 

D) Ayağa çizilen figürler 

 

3. Basit çizgi çalışma teknikleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) İnce çizgiler geniş alanlarda kullanılır. 

B) Noktalar sivri uçları gizlemede kullanılır. 

C) Tarak tekniği kürk etkisi yaratmada kullanılır. 

D) Düz çigiler diğerleri ile kombine edilerek kullanılmalıdır. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yüz boya çeşitlerindendir? 

A) Suluboya 

B) Su bazlı boyalar 

C) Guaj Boya 

D) Parmak Boyası 

 

5. Aşağıda simlerle verilen  ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Uygulanması kolay ve ucuzdur. 

B) Özellikle fantastik makyajlarda sıklıkla kullanılır. 

C) Bazı ciltlerde alerji ve kaşıntı yapabilir. 

D) Simler sadece toz halinde bulunur. 

 

‘’Küçük bir dokunuşla cilde tutturulur ve boyayı silmez.’’ 

 

6. Yukarıda tanımı verilen malzeme aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sim 

B) Tattoo 

C) Yapışkanlı taşlar 

D) Boyalar 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi yüz boyamada makyaj kozmetiklerinin kullanım 

amaçlarındandır?  

A) Pürüzsüz bir görünüm yaratması 

B) Ucuz olması 

C) Daha doğal bir görünüm yaratmaları 

D) Kolayca elde edilebilmesi 

 

8. Süngerlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Alerjik olmayan sentetik olanlar tercih edilmelidir. 

B) Tek kullanımlık olmalıdır. 

C) Deniz süngeri tercih edilmelidir. 

D) Aynı anda uygulama yapılacaksa sünger değiştirilmemelidir. 

 

9. Prensip olarak patates baskısına benzer bir uygulamadır. Yukarıda tanımı verilen 

malzeme aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Lastik Mühür 

B) Sünger 

C) Yapıştırıcılar 

D) Simler 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi şablon hazırlayarak yüz boyama yapılmasının avantajlarından 

birisidir? 

A) Büyük gruplarda zaman kazancı 

B) Aynı desen için çok fazla uğraşılmaması 

C) Aşırı hareketli çocuklarda uygulama kolaylığı 

D) Hepsi 

 

11. Yüz boyama uygulamasında dikkat edilecek noktalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Hangi etkinlik için uygulanacaksa ona uygun olması 

B) Yaş unsuruna uygun olmaması 

C) Giyilecek kostüme uygun olması 

D) Yüz hatlarına uygun olması 

 

12. Yüz ve vücut boyama ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Enfeksiyon olmaması için kişiye özel sünger kullanılmalıdır. 

B) Kişinin alerjisi belirlenmesi için test yapılmalıdır. 

C) Ağrılı kesik olan yere uygulama yapılabilir. 

D) Kişinin önceden oluşmuş bir alerjisi varsa uygulama yapılmamalıdır. 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Vücut boyama çeşitlerinden değildir? 

A) Ele yapılan figürler 

B) Ayağa yapılan figürler 

C) Gövdeye yapılan Figürler  

D) Yüze yapılan figürler 

 



 

 

 

66 

14. Vücudun herhangi bir yerine özel boyalar uygulayarak yapılan figürlere aşağıdaki 

isimlerden hangisi verilmelidir? 

A) Çıkartma 

B) Lastik mühür 

C) Vücut Boyama 

D) Resim 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevaplar verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne 

dönerek ilgili bölümü kontrol ediniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 A 

4 B 

5 D 

6 C 

7 B 

8 D 

9 A 

10 D 

11 B 

12 C 

13 D 

14 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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