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MODÜLÜN ADI

Dekoratif Çarpana Ürünler

MODÜLÜN

Öğrencilere, dekoratif çarpana ürünlerin çalıĢması ile ilgili bilgi
ve becerilerin verildiği bir öğrenme materyalidir.

TANIMI
SÜRE

40/32

ÖN KOġUL

Çarpana dokuma desen modülünü almıĢ olmak,

YETERLĠK

Dekoratif çarpana ürünler yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç,
Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında, çarpana dokumalar ile
dekoratif ürünler yapabileceksiniz
Amaçlar,
1. Tekniğe uygun olarak model seçebileceksiniz.
2. Tekniğe uygun olarak Dekoratif çarpana ürünler

yapabileceksiniz.
Ortam: Dekoratif çarpana ürünler hazırlamak için uygun aydınlık
EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ve geniĢ bir atölye ortamı.
ORTAMLARI VE Donanım: Cetvel, silgi, kalem, görsel basılı kaynaklar, hazır
çerçeveler, yastıklar, boncuklar, nazarlık süsleri, çarpana
DONANIMLARI
dokumalar, toprak kaplar v.b.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
ÖLÇME
VE Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak
DEĞERLENDĠRME
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Çarpana dokuma çok eski zamanlardan beri bilinen bir dokuma sanatıdır.
Çarpanacılığın geçmiĢ yüzyıllarda önemli bir yeri olduğu, bulunan mezar ve bina
kalıntılarındaki aletler ve dokumalardan anlaĢılmaktadır. Çarpana dokuma önceleri
sağlamlığından dolayı çadır bağlama, kulp, bebek kundağı bağlama v.b ihtiyaçlarda
kullanıldığı gibi kuĢak ve baĢ süslemelerinde de kullanılmıĢtır.
Günümüzde çarpana günün Ģartlarına uygun kullanılabilir dekoratif ürünlerde
kullanılmaktadır.( cüzdan, abajur, küp, pano, nazarlık, çerçeve v.b) Çarpana dokuma
renkleri, desenlerle oluĢturduğu dokuma çeĢidi olduğu için dekoratif ürün çalıĢmalarında
çoğunlukla kullanılmaktadır. Kolon dokuma olması dar yüzeylerde kullanım kolaylığı
sağlamaktadır.
Çarpana dokuma günümüzde meslek liselerinde de el sanatları teknolojisi bölümü ile
genç neslin ilgisini çekmektedir. Sizde bu faaliyeti, baĢarı ile tamamladığınızda kaliteli ve
ihtiyaçlara uygun çalıĢmıĢ olduğunuz çarpana dokumalar ile dekoratif ürün çalıĢmaları
yapabileceksiniz. Modül sonunda dekoratif çarpana dokuma ürünler hazırlama becerisine
sahip olabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1

AMAÇ


ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1

Çarpana dokuma dekoratif ürünler hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz

ARAġTIRMA


Dekoratif ürün nedir araĢtırınız.



Çarpana dokuma dekoratif ürünleri araĢtırınız.



Yörenizde dokunan çarpana (kolon) örnekleri araĢtırınız.



Edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1.ÇARPANA DOKUMA DEKORATĠF
ÜRÜNLER
1.1.Dekoratif Ürün
Dekoratif ürün, dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici gereçtir.
Elsanatları dekoratif ürün çalıĢmalarının esasını oluĢturmaktadır. Çarpana dokumalar da
elsanatlarında önemli bir yeri olan dokuma çeĢididir.
Çarpana dokumalarının kullanım alanı oldukça geniĢtir. Bu dokumalar çuval,sepet ve
heybelerin saplarında, hayvanların koflum takımlarında, araba ve develerin süslemelerinde,
kadın giyiminde, önlük ve elbise süslemelerinde, çocuk kundaklarında, erkek giyiminde,
barutluk, fiĢek çantası, takunya ve terlik bandı v.b birleĢtirici özelliği ile estetik, fonksiyonel
açıdan geleneksel hayatta önemli bir yere sahiptirler. Çarpanalarda kullanılan renkler
genellikle bordo, siyah, beyaz, sarı, tarçın yeĢil, nefti ve mavidir. Geometrik formlar, üçgen,
yaprak, muska, V, çift V, balıksırtı motifleri ile kompozisyon oluĢturulmaktadır. Dekoratif
amaçlı kullanım alanına göre hazırlanan renk ve desenlerde kullanılabilmektedir.
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1.2.Çarpana Dokuma Dekoratif Ürün Örnekleri

Resim 1.1:Çerçeve

Resim 1.2:Yastık

Resim 1.3:Duvar Süsü

Resim 1.4:Nazarlık
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Resim 1.5: Çarpana dokuma kemer

Resim 1.6:Yastık süsleme

Resim 1.7.Dekoratif Yastık

Resim 1.8:Pano
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Resim 1.9:Pano

Resim 1.10:Pano
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Resim 1.11:Pano

UYGULAMA FAALĠYETĠ

ĠĢlem Basamakları
 ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir
ortam hazırlayınız.

 Dekoratif ürün nedir, araĢtırınız

 Çarpana dokuma dekoratif ürünleri
araĢtırınız

 Çarpana dokuma dekoratif ürünlerin
kullanım alanlarını araĢtırınız.

Öneriler
 ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam
hazırlayınız
 Dekoratif ürün nedir? Sorusunu elektronik
ortamdan araĢtırabilirsiniz.
 Dekorasyon dergilerinden ve
ansiklopedilerinden araĢtırabilirsiniz.
 Üniversitelerin meslek yüksek okullarında
görev yapan öğretim elemanlarından
araĢtırabilirsiniz
 Okulunuz el sanatları öğretmenlerinden
araĢtırabilirsiniz.
 Dokuma kitapları ve modüllerden
araĢtırabilirsiniz
 Çarpana dokuma dekoratif ürünleri
elektronik ortamdan, dokuma kitaplarından,
dokuma yapan kiĢilerden araĢtırabilirsiniz.
 Eski dokumalar üzerinde araĢtırmanızı
yoğunlaĢtırarak güzel ve farklı örnekler
bulabilirsiniz.
 Dekorasyon dergilerinden araĢtırabilirsiniz.
 Elsanatları dergilerinden araĢtırabilirsiniz
 Çarpana dokuma dekoratif ürünlerin
kullanım alanlarını elektronik ortamdan,
dokuma kitaplarından, dokuma yapan
kiĢilerden araĢtırabilirsiniz.
 Kız meslek lisesi elsanatları bölümü
öğrencilerinden araĢtırabilirsiniz.
 Eski dokumalar üzerinde araĢtırmanızı
yoğunlaĢtırarak güzel ve farklı örnekler
bulabilirsiniz

8

KONTROL LĠSTESĠ
Uygulama faaliyetlerinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları
arkadaĢlarınızla değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz

Değerlendirme ölçütleri

kendiniz

Evet

ya

da

Hayır

1. ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam hazırladınız mı?
2. Dekoratif ürün nedir, araĢtırdınız mı?
3. Çarpana dokuma dekoratif ürünleri araĢtırdınız mı?
4. Çarpana dokuma dekoratif ürünlerin kullanım alanlarını
araĢtırdınız mı?
YapmıĢ olduğunuz değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyeti ile
ilgili kısmı tekrarlayınız. Tamamı “evet” ise diğer faaliyete geçiniz
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

9

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aĢağıdaki soruları BoĢluk doldurma
soruları cevaplayarak değerlendiriniz
Sorularda boĢluk bırakılan yerlere doğru sözcükleri yerleĢtiriniz

1. ………………………………., dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici,
tezyinidir.
2. Çarpana dokumalarının ………………… alanı oldukça geniĢtir
3. Çarpana dokumalarda dekoratif amaçlı kullanım alanına göre hazırlanan …………ve
…………….kullanılabilmektedir.
4. Çarpana dokumalar da ………………….. önemli bir yeri olan dokuma çeĢididir.
5. Çarpana dokuma günümüzde ………………………… hazırlamada da kullanılmaktadır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ


ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

Dekoratif çarpana ürünleri hazırlamayı öğrenebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Yörenizdeki nazarlık örneklerini ve bunlarda kullanılan malzemeleri araĢtırınız.



Çarpana dokuma ile yapılmıĢ dekoratif ürünleri araĢtırınız.



Edindiğiniz bilgileri resimlerini çekiniz

2.DEKORATĠF ÇARPANA ÜRÜNLERĠ
HAZIRLAMA
Çarpana dokuma ürünlerinin değerlendirme dekoratif çarpana ürünler elde etmek
amacıyla kullanılır. Çarpana dokuma ürünlerini kullanarak, Nazarlık çalıĢması, Çerçeve
çalıĢması, Yastık çalıĢması, Kırlent çalıĢması, Minder süslemesi, Abajur çalıĢması, Perde
süslemesi, örtü süslemesi, yapımında aksesuar olarak kullanılır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-1
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda pano uygulamasını yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz
bir ortam hazırlayınız

Öneriler
 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz
 Boncuklar, çarpana dokumanız, değiĢik iplikler,
kalın iğne, yapıĢtırıcı, değiĢik kumaĢ parçaları,
nazar boncukları, keçe parçaları v.b.

 Nazarlık çalıĢmasında
kullanabileceğiniz
malzemelerinizi
belirleyinizResim 2.1.1.

Resim 2.1.1:Çarpana malzemeler

 Hazırladığınız malzemeleriniz ile tasarım
yapınız.
 Nazarlıklar genellikle yapanın duygu ve
düĢünceleri ile nazara karĢı korunmak amacıyla
yapıldığı için malzemeye göre tasarım yapmak
yaratıcılık olur.

 Malzemelerinize uygun tasarım
yapınız. Resim 2.1.2.

Resim 2.1.2.
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 7x18 cm keçenizi kesiniz.
 Keçeniz kalın ise tek kat(7x9 cm), ince ise iki
kat(7x18 cm) kullanınız.
 Tasarımınıza uygun keçenizin
süslemesini yapınız. Resim
2.1.3.

Resim 2.1.3.

 Keçenizin tek katı(yarısı)
üzerinde boncuklar, kumaĢlar,
düğmeler v.b süsleme yapınız.
Resim 2.1.4.
Resim 2.1.4.

 Renkli kumaĢlardan 6 cm çapında daireler
kesiniz.
 Tasarımınıza uygun diğer
süslemeleri hazırlayınız. Resim
2.1.5.

Resim 2.1.5.

 Kestiğiniz daireleri dikerek Ģekil
veriniz. Resim 2.1.6.

Resim 2.1.6.
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 Renkli kumaĢlardan kestiğiniz
daireleri orta kısmından
toplatarak dikiniz ve
Ģekillendiriniz. Resim 2.1.7.
Resim 2.1.7.

 Renkli kumaĢlardan
hazırladığınız süslemelerinizi
kontrol ediniz. Resim 2.1.8.

Resim 2.1.8.

 Yeterli miktarda hazırladığınızı
ve amaca uygunluğunu kontrol
ediniz. Resim 2.1.9.

Resim 2.1.9.

 KumaĢlardan hazırladınız Ģekilleri boncuklarla
birleĢtiriniz.

 Tasarımınıza uygun
sarkıtlarınızı hazırlayınız. Resim
2.1.10.

Resim 2.1.10.
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 Önce kumaĢ sonra boncuk
takarak istediğiniz uzunlukta
hazırlayınız. Resim 2.1.11.

Resim 2.1.11.

 Uzunluk ve sayı olarak yeterli olup olmadığını
kontrol ediniz.

 Hazırladığınız sarkıtları kontrol
ediniz. Resim 2.1.12.

Resim 2.1.12.

 Gerekli düzeltmeleri
yapınızResim 2.1.13.

Resim 2.1.13.

2 adet 5‟li dizi,
2 adet 4‟li dizi,

1 adet 3‟li dizi yeterli olacaktır
 Sarkıtlarınızı keçe ile
birleĢtiriniz. Resim 2.1.14.

 Keçeniz tek kat ise alt kısmından sarkacak
Ģekilde arkadan yapıĢtırarak hazırlayınız.
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Resim 2.1.14.

 Çift kat ise aynı yapıĢtırma
iĢlemini yarısına yapıĢtırarak
yapınız. Keçeyi üst üste
yapıĢtırarak temizleyiniz. Resim
2.1.15.
Resim 2.1.15.

 Çift kat ise aynı yapıĢtırma iĢlemini yarısına
yapıĢtırarak yapınız. Keçeyi üst üste yapıĢtırarak
temizleyiniz.
 Çarpana dokumayı birleĢtiriniz.
Resim 2.1.16.

Resim 2.1.16.

 Çarpana dokumayı birleĢtiriniz.

 Çarpana dokumayı dikerek birleĢtiriniz.
 Çarpananın üzerinde dikme ipliğinizi
temizleyiniz.

 Çarpana dokumanın arkasını
temizleyiniz. Resim 2.1.17.

Resim 2.1.17.
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 Çarpananızı esnek duruyor ise
karton ve keçe ile temizleyerek
sertleĢtiriniz. Resim 2.1.18.

Resim 2.1.18.

 Duvarda düzgün durmasını sağlar
 Askı çalıĢmasını boncuklarla, halı yününden
kordon ve püskül hazırlayarak yapınız.

 Nazarlığın askısını çalıĢınız.
Resim 2.1.19.

Resim 2.1.19.

 Görünüm olarak nazarlığınızı
daha güzel göstereceği için
boncuklarla süsleyiniz. Resim
2.1.20.

Resim 2.1.20.
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 Nazarlığınızın sapını püsküllerinden çarpananıza
dikerek birleĢtiriniz.

 Nazarlığınızın askısını çarpana
ile birleĢtiriniz. Resim 2.1.21.

Resim 2.1.21.

 Tasarımınıza, amacınıza uygun çalıĢma
olduğunu kontrol ediniz.
 Hatalarınız var ise gerekli düzeltmeleri yapınız.

 Kalite kontrol yapınızResim
2.1.22.

Resim 2.1.22.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-2
AĢağıda çarpanadan çerçeve süsleme iĢlemini yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz
bir ortam hazırlayınız.

Öneriler
 ĠĢ önlüklerinizi giyininiz
 Hazır metal, kumaĢ, ahĢap veya dokuma
özelliği olan bir çerçeve temin edebilirsiniz.
Veya çerçevenizin zeminini kendiniz
hazırlayabilirsiniz.
 Çerçeve, çarpana dokumanız, boncuklar,
değiĢik iplikler, kalın iğne, yapıĢtırıcı, değiĢik
kumaĢ parçaları, nazar boncukları, keçe
parçaları, v.b.

 Çerçeve çalıĢmasında
kullanabileceğiniz
malzemelerinizi belirleyiniz.
Resim 2.2.23.

Resim 2.2.23.

 Hazırladığınız malzemeleriniz ile tasarım
yapınız.

 Malzemelerinize uygun tasarım
yapınız. Resim 2.2.24.

Resim 2.2.24.
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 Çerçevenizin bir köĢesinden baĢlayarak çarpana
dokumanızı tasarımınıza göre silikon ile
yapıĢtırarak birleĢtiriniz.
 Çerçeveniz üzerinde çarpana
dokuma ile süsleme yapınız.
Resim 2.2.25.

Resim 2.2.25.

 Çarpananızın birleĢtirme köĢesinde boncuklarla
süsleyerek birleĢtiriniz.

 Süsleme yapınız. Resim 2.2.26.

Resim 2.2.26.

 Çarpananızın üzerinde
boncuklarla, deniz kabukları vb.
malzemelerle süslemenizi
zenginleĢtiriniz. Resim 1.2.27.
Resim 1.2.27.

 Kalite kontrol yapınız
 ÇalıĢmanızın amacınıza uygun,
temiz ve düzenli bir çalıĢma
olup olmadığını kontrol ediniz.
 Hatalarınızda gerekli
düzeltmeleri yapınız Resim
2.2.28.
Resim 2.2.28.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-3
AĢağıda Yastık ÇalıĢması uygulamasını yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz
bir ortam hazırlayınız.

Öneriler
 Atölye önlüklerinizi giyiniz.
 Önce uygulayacağınız ölçülerinizi belirleyiniz.
 Yastığınızın bitmiĢ ölçüsü 40x40 cm olmalıdır.
 Dokumanızın ölçüsüne göre tasarım yapınız.

 Çarpana dokuma ile
süsleyeceğiniz yastık tasarımı
yapınız. Resim 2.3.29.

Resim 2.3.29.

 Boncuklar, çarpana dokumanız, dokumanızla
uyumlu olabilecek el dokumaları özelliğinde
kumaĢ, keçe v.b
 Yastık çalıĢmasında
kullanabileceğiniz
malzemelerinizi belirleyiniz.
Resim 2.3.30.

Resim 2.3.30.

 Tasarımınıza uygun
süslemelerinizi yapınız. Resim
2.3.31.

Resim 2.3.31.
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 Tasarımınıza göre önce
yapılması gereken süslemeleri
yapınız. Püskül hazırlama
gibi.Resim 2.3.32.

Resim 2.3.32.

 Püsküllerinizi çarpananız ile birleĢtiriniz.

 Çarpananızı yastığınıza
tasarımınıza uygun yerleĢtiriniz.
Resim 2.3.33.

Resim 2.3.33.

 KumaĢınızı belirlediğiniz ölçülerde kesiniz.
 DikiĢ payı(1 cm) vermeyi unutmayınız.
 Çarpananızı yastığınıza tasarımınıza uygun
yerleĢtiriniz.

 Çarpananın yeri
ayarlayınızResim 2.3.34.

Resim 2.3.34.

 Çarpananızı yastığınıza
birleĢtiriniz. Resim 2.3.35.

 Çarpana dokumanızı tasarımınıza uygun
kumaĢınıza dikiniz.
 Çarpana dokumanızın kenar renginde iplik ile
kenar kısımlarından dikiniz.
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 Elde ince ince makine dikiĢi yapabilirsiniz.

Resim 2.3.35.

 Yastığınızın arka kısmını
hazırlayınız.

 Arka ortasından fermuar dikiniz.
 Fermuar dikiĢi için ev tekstili dikiĢ teknikleri
modülünden yararlanınız.
 Arka ve ön parçaları yüz yüze birleĢtiriniz.

 Yastığınızın dikim iĢlemini
yapınız. Resim 2.3.36.

Resim 2.3.36.

 Yastığınızın astarını hazırlayınız
 KumaĢınıza uygun renkte
astarlık kumaĢtan 42 x 42cm iki
adet kare çiziniz.
 KumaĢınızın kenarlarını overlok
çekiniz.
 Astarınızı elyaf, pamuk v.b gibi
malzemeyle doldurunuz.
 Yastığınızın içine yerleĢtiriniz.

 Dörtkenarı makine çekiniz.
 Kenarları overlok ile temizleyiniz.
 Yastığımızın kullanıma uygun hale gelebilmesi
için iç astar hazırlayınız. Astarınızı ince
pamuklu veya astarlık kumaĢtan çalıĢınız.
 1 cm dikiĢ payı bırakarak kesiniz.(astarınızın 2
cm büyük olması dolgudan sonra yastığınızın
ölçülerine uygun olabilmesi için)
 Astarınızın bir kenarından 3/1‟ini açık bırakarak
1 cm dikiĢi payından dörtkenarı makine çekiniz.
 Astarı yüzüne çeviriniz.
 Açık kalan kısmı paylarını içe katlayarak elde
gizli baskı yapınız
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 Yastığınızın kenarlarını uygun iplik ile
hazırladığınız kordon ile temizleyiniz.
 Yastığınıza kenar
temizleme(süsleme) yapınız.
Resim 2.3.37.

Resim 2.3.37.

 Püskül, boncuk v.b yardımcı
süslemelerde
kullanabilirsiniz.Resim 2.3.38.

Resim 2.3.38.

 Hatalarınız var ise gerekli düzeltmeleri yapınız.

 ÇalıĢmanızın amacınıza uygun,
çalıĢma olup olmadığını kontrol
ediniz.
 Kalite kontrol yapınız. Resim

2.3.39.

Resim 2.3.39.

24

KONTROL LĠSTESĠ
Uygulama faaliyetlerinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları
arkadaĢlarınızla değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz
Değerlendirme ölçütleri

Nazarlık
1. ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam hazırladınız mı?
2. Nazarlık çalıĢmasında kullanabileceğiniz malzemelerinizi
belirlediniz mi?
3. Malzemelerinize uygun tasarım yaptınız mı?
4. Tasarımınıza uygun keçenizin süslemesini yaptınız mı?
5. Tasarımınıza uygun diğer süslemeleri hazırladınız mı?
6. Kestiğiniz daireleri dikerek Ģekil verdiniz mi?
7. Renkli kumaĢlardan hazırladığınız süslemelerinizi kontrol
ettiniz mi?
8. Tasarımınıza uygun sarkıtlarınızı hazırladınız mı?
9. Hazırladığınız sarkıtları kontrol ettiniz mi?
10. Sarkıtlarınızı keçe ile birleĢtirdiniz mi?
11. Çarpana dokumayı birleĢtirdiniz mi?
12. Çarpana dokumanın arkasını temizlediniz mi?
13. Nazarlığınızın askısını çalıĢtınız mı?
14. Nazarlığınızın askısını çarpana ile birleĢtirdiniz mi?
15. Nazarlığınızın kalite kontrolünü yaptınız mı?

Çerçeve
16. ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam hazırladınız mı?
17. Çerçeve çalıĢmasında kullanabileceğiniz malzemelerinizi
belirlediniz mi?
18. Malzemelerinize uygun tasarım yaptınız mı?
19. Çerçeveniz üzerinde çarpana dokuma ile süsleme yaptınız mı?
20. Süsleme yaptınız mı?
21. Çerçevenizin kalite kontrolünü yaptınız mı?

Yastık
22. ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam hazırladınız mı?
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kendiniz

Evet

ya

Hayır

da

23. Çarpana dokuma ile süsleyeceğiniz yastık tasarımı yaptınız
mı?
24. Yastık çalıĢmasında kullanabileceğiniz malzemelerinizi
belirlediniz mi?
25. Tasarımınıza uygun süslemelerinizi yaptınız mı?
26. Çarpananızı yastığınıza birleĢtirdiniz mi?
27. Yastığınızın arka kısmını hazırladınız mı?
28. Yastığınızın dikim iĢlemini yaptınız mı?
29. Yastığınızın astarını hazırladınız mı?
30. Yastığınıza kenar temizleme(süsleme) yaptınız mı?
31. Yastığınızın kalite kontrolünü yaptınız mı?
YapmıĢ olduğunuz değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyeti ile
ilgili kısmı tekrarlayınız. Tamamı “evet” ise diğer faaliyete geçiniz
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME SORULARI
Bu faaliyette edindiğiniz bilgileri ölçmek için aĢağıdaki soruları (D) (Y) olarak
cevaplandırarak değerlendiriniz.
1. ( ) Yöresel nazarlık çalıĢması yapılamaz..
2. ( ) Çarpana dokumaları dekoratif ürün çalıĢmalarında kullanabiliriz.
3. ( ) Yastık süslemelerinde de çarpana dokuma da kullanılabilmektedir.
4. ( ) Elsanatları çalıĢmaları her türlü dekoratif ürün çalıĢmasında kullanılabilir.

5. ( ) Çarpana dokumacılığı eskilerden günümüze dekoratif amaçlı her üründe
kullanılabilmiĢtir.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Öğrenme faaliyetlerinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları aĢağıdaki iĢlem basamaklarına
göre değerlendiriniz
Değerlendirme Ölçütleri
1. ÇalıĢmanıza uygun ortamı hazırladınız mı?

Evet

Hayır

2. Çarpana dokumanızı hazırladınız mı?
3. Boncuklar, deri parçaları, kumaĢlar, yörenizde nazar için
kullanılan malzemeleri hazırladınız mı?
4. Malzemelerinize uygun ve yörenizde kullanılan nazarlıkları
yansıtacak özellikte yaratıcılığınızı kullanarak tasarım yapınız.
5. Tasarımınıza uygun süslemeleri hazırladınız mı? (dikerek,
yapıĢtırarak, örerek v.b gibi)
6. Süslemelerinizi çarpana dokumanız ile birleĢtirdiniz mi?
7. Arka kısımda keçe, mukavva gibi malzemelerle gerekiyorsa
sertleĢtirme yaptınız mı?
8. Sap hazırladınız mı?
9. Sapı nazarlığınızla birleĢtirdiniz mi?
10. Süreyi iyi kullandınız mı?
11. Amacınıza uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
12. Temiz ve düzenli çalıĢtınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Bu deri yastık modülünde kazandığınız davranıĢlarda iĢaretlediğiniz „‟EVET‟‟ ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. „‟HAYIR‟‟ cevaplarınız çok ise modülü tekrar
ediniz. Tamamı „‟EVET‟‟ ise bir sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1

Dekoratif ürün

2

Kullanım

3

Renk ve
desenlerde

4

elsanatlarında

5

Dekoratif ürün

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’ĠN CEVAP ANAHTARI
1

Y

2

D

3

D

4

D

5

D
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