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AÇIKLAMALAR
KOD 215ESB511

ALAN El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları

MODÜLÜN ADI Kitre Bebek Yapımı

MODÜLÜN TANIMI
Tekniğe ve yöreselliğe uygun kitre bebek yapımı konularının
verildiği modüldür.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Kitre Bebek Yapmaya Hazırlık modülünü almış olmak.

YETERLİK Kitre bebek yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:

Bu modül ile uygun ortam ve araç gereç hazırlandığında tekniğe
uygun kitre bebek yapabileceksiniz.

Amaçlar:

1. Tekniğe uygun olarak baş hazırlayabileceksiniz.

2. Tekniğe uygun olarak omuz ve göğüs
hazırlayabileceksiniz.

3. Tekniğe uygun olarak el ve kol hazırlayabileceksiniz.

4. Tekniğe uygun olarak ayak hazırlayabileceksiniz.

5. Tekniğe uygun olarak boyama yapabileceksiniz.

6. Tekniğe uygun olarak saç hazırlayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ORTAM: Aydınlık atölye ortamı

DONANIM: (Araç gereç, donanım ve koşullar):

Kitre, pamuk, naylon çorap, dikiş malzemeleri, anten teli,
tutkal, guaj boyalar, fırçalar, palet, tiftik, kumaş boyası,
yapıştırıcı

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
çoktan seçmeli, boşluk doldurma, şeklinde hazırlanan ölçme
değerlendirme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme aracıyla
kazandığınız bilgi ve becerileri değerlendireceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili öğrenci,

Kitre bebek, ülkemizin folklorik kültürünün tanıtımında etkin rol oynayan bir sanat
koludur. Bu sanat kolunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, bu değerli el sanatımızı
canlandıracak ve turizme katkı sağlayacaktır.

Kitre Bebek Yapımı modülünde, kitre bebeğin görsel yönünü oluşturan yüz, eller,
kollar ve ayak kısımlarının çalışma tekniklerini tüm ayrıntılarıyla göreceksiniz.

Her bebeğin yüzü tıpkı insan yüzleri gibi birbirinden farklıdır. Hepsi özgün çalışmalar
olduğu için birbirlerine benzer ama aynısı değildirler.

Sizin yapacağınız bebeğiniz de sizin izlerinizi taşıyacaktır. Bu zevkli çalışmada
başarılar diliyorum.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında,
tekniğine uygun olarak kitre bebeğin başını hazırlayabilecektir.

 Yapılmış kitre bebek örneklerinin baş çalışmalarını inceleyiniz.
 Yüz ifadeleri ile ilgili araştırma yapıp arkadaşlarınızla inceleyiniz.

1. BAŞ HAZIRLAMA

Folklorik yapma bebekte baş hazırlama en önemli işlemlerden birisidir. Beden
ölçülerine orantılı bir şekilde uygulanacak baş ölçüsünün değişmemesine dikkat edilmelidir.

Şekil 1.1

1.1. Kullanılan Araç Gereçler

Kitre bebek yapımında baş hazırlama en önemli işlemlerden biridir.

Baş için kullanılan araç gereçler; kitre, pamuk, naylon bayan çorabı, leton tel, makas,
pens, cetvel, dikiş iğnesi, makara.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.2. Kitre Hazırlama

Bir kavonoz içine 1 tatlı kaşığı kitre koyup, üzerine 1 bardak ılık su ilave edilip, bir
gece bekletilir.Kitre şeffaf, gözenekli ve muhallebi kıvamına gelinceye kadar ara ara
karıştırılır ve gerekirse su ilave edilir.Çalışma sonunda kalan kitre, ağzı kapalı kavanozda
,buz dolabında saklanır.Tekrar kullanılırken su ilavesiyle istenilen kıvam oluşturulur.

1.3. Kitre-Pamuk Çalışması

Kitre pamuk çalışması; bebeğin yaş cinsiyet, karekteristik özelliğinin, ölçü ve
oranlarına uygun olarak yapılır. Çok ince pamuk tabakaları, çalışılacak yüzey kitre ile
ıslatılarak, el ve pens yardımıyla yapılır.

1.4. Bebek Başı Hazırlama

İskelette bırakılan tel, omuz başından itibaren yukarı doğru 7,5 cm olarak alınır.
Fazlası varsa pense ile kıvrılıp kanca yapılır. Üzerine bir miktar pamuk sarılır. Sarılan
pamuğun üzerine bir miktar beyaz iplik sarılarak sağlamlaştırılır. Daha sonra ortalama olarak
ceviz büyüklüğünde pamuk parçası, elde yuvarlanarak oval bir şekil verilir. Bu oval pamuk
telin üzerine yerleştirilir.(Şekil 1.2a)

Naylon çoraptan, kenar uzunluğu 5 cm olan kare bir parça kesilir. Bu parça oval
şeklindeki pamuğun üzerine, ek kısmı başın arkasına gelecek şekilde yerleştirilir. Başa
yumurta şekli verilerek çorabın fazlalıklarının arkada toplanmasına devam edilir. Baş
istenilen biçime girdikten sonra, başın arka kısmındaki çorabın fazlalıkları kesilerek çırpma
dikişle dikilir. (Şekil 1.2.b)Başın genişliğinin 3.5 cm, uzunluğunun ise 4.5 cm olmalıdır.
Ayrıca başın sert olması gerekmektedir. Omuzdan başın tepe noktasına kadar olan 7,5 cm’lik
ölçünün değişmemesine dikkat edilmelidir.

Şekil 1.2a Şekil 1.2b
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Baş, kurşun kalemle enine ve boyuna olmak üzere iki eşit parçaya bölünerek çizilir.En
üzerinde alınan yatay çizgi 5 eşit parçaya bölünür.ortada kalan yerler göz yerleri olarak
belirlenir.Gözün alt tarafı burun ve ağız yapılacak kısım 3 eşit parçaya bölünür.Gözün alt
ındaki birinci 1/3 işaretinin 2 mm. altından burun yeri işaretlenir.Burun yerinin altında kalan
ikinci 1/3 işareti göz puanları noktasıyla dikey olarak birleştirilerek ağzın yeri ve büyüklüğü

Şekil 1.3 Başın göz, burun ağız yerlerinin belirlenmesi

Şekil 1.4

Işaretlenir(Şekil 1.3).Göz ve ağız kısımları iplikle dikilip gerilerek çukurlaştırılır.(şekil
1.4)Başın önden görünüşü tam oval şekle getirilir. Burun ve çene iğne ile kabartılarak
belirginleştirilir. Alın, yanaklar ve ağzın çukurlaştırılmasıyla iki tarafta kalan kısımlar tekrar
iğne ile kabartılarak profilden belirginleştirilir. Yapılan bu şekil verme işlemleri sonrasında
3.5x 4,5 yüz ölçüsü değişmemelidir.

1.5. Yüz Çalışma

Hazırlanan kitre, şekil verilmiş olan çorap kaplı yüze sürülür. Çok ince alınan tül
şeklindeki pamuk tabakalarıyla çorap yüzey kaplanır.
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1.5.1. Alın çalışma

Alın üzerine alın yuvarlaklığı elde edilene kadar kat kat ince pamuk yerleştirilir.
Bütün bu pamukların birbirine değmemesine ve arada hava boşluğu kalmamasına dikkat
edilir.

Şekil 1.5

1.5.2. Burun Çalışma

Burun üzerine su damlası biçiminde, yandan bakıldığı zaman burun şeklini almış bir
parça pamuk hazırlanır. Alınan burun ölçüsü üzerine burun şekli verilerek kitre yardımı ile
yerleştirilir. Burun kanatları, burun deliği iğne yardımı ile şekillendirilir.

Şekil 1.6
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1.5.3. Yanak çalışma

Yanaklar için mercimek büyüklüğünde ortası şişkin kenarlara doğru incelen,
pamuktan yuvarlak şekiller hazırlanır. Göz kuyruğu, kulak ucu ve ağız kenarlarına gelen
üçgenin ortasına yerleştirilir. Kenarlarındaki seviye farkı iğne yardımı ile iyice giderilir.

Şekil 1.7

1.5.4. Göz çalışma

Gözün yerleştirileceği kısım çukur şeklinde iyice belirginleştirilir. Göz kapağına
gelecek kısım ince pamukla hafifçe bombeleştirilir. İğne yardımı ile gözün şekli verilir.
İstenirse göz yerine isabet eden kitreli yumuşak pamuğa iğne yardımı ile göz kapağı şekli
verilir. Verilen ölçülerdeki folklorik yapma bebeğin göz büyüklüğü göz pınarından göz
kuyruğuna kadar olan kısım 1.2 cm; üst ve alt kapak arasında kalan gözün en geniş yeri
takriben 4 mm. kadardır.

Şekil 1.8
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1.5.5. Üst, Alt Çene Ve Dudak Çalışma

Üst ve alt çene yapımına geçmeden önce iğne iplik yardımıyla daha önce
çukurlaştırılan ağız yeri iğne ile iyice barizleştirilir. İğne ile çenenin sivriliği tekrar kontrol
edilir.1.2 cm boyunda en geniş yeri 4 mm lik arpa şehriye biçiminde, ortası şişkin kenarları
sıfırda biten bir pamuk parçası hazırlanır. Ağız çukurundan burun deliklerine kadar olan
ölçünün iki katı kadar ince zar gibi 1.5 cm eninde kitreli pamuk örtünün tam ortasına
yerleştirilir. Düzgün bir şekilde ikiye katlanır. Açık kısımdaki a şekline gelen yer parmak
arasında hafifçe ezilir. Yanlar birbirinden 1 mm kaydırılarak üst üste kapatılır. Kitre yardımı
ile yapıştırılır. Tam ortasından, şişkin iç pamuğa kadar çıtlatılır. Hafifçe aralanır. Kesilen
yer, burun direğine gelecek şekilde kitre yardımıyla yerleştirilir. Etrafında seviye farkı
olmayacak şekilde iğne ile hafifçe bastırılarak yedirilir. Dudağın şişkin görüntüsü verilir.
Dudağın uçları, göz pınarlarının aşağı doğru dikey inerek kesiştiği noktaya kadar olan
kısımda son erecek şekilde belirtilir. Yanağa rastlayan pamuklar iğne yardımıyla hafifçe
bastırılarak yedirilir.

Şekil 1.9

Alt dudağa geçmeden önce çene üzerine mercimekten daha büyük, kenarları son
derece yassı kitreli pamuk parçası hazırlanır. Mercimeğin kenarı çenenin en alt noktasına
gelecek şekilde kitre yardımıyla yerleştirilir. Alt dudak için, üst dudakta hazırlanan arpa
pamuk şekli hazırlanırÇeneye doğru gelecek kısım hafifçe ezilir. Üst çenedeki işlem
basamaklarında olduğu gibi 1.5 cm genişliğinde, 3 cm uzunluğunda kitre yardımı ile iyice
inceltilmiş zar gibi pamuk örtü hazırlanır. Hazırlanan arpa şeklindeki pamuk üst dudakta
olduğu gibi yukarıda hazırlanan örtünün ortasına yerleştirilir. Üst dudakta yapılan çıtlatma
alt dudakta yapılmadan ikiye bükülen pamuk örtüye elle şekil verilir. Alt dudağa paralel ve
bitişik bir şekilde çeneye konan mercimeğin üzerine örtmesine dikkat edilerek yerleştirilir.



9

Şekil 1.10 Şekil 1.11

Yüzün yandan görünüşü üst dudak çıkıntısı, iki dudak arasında kalan aralık, alt dudak
çıkıntısı, çene girintisi, çene çıkıntısı, çene altı ve gıdık kısımları baş yana döndürülerek pens
ve iğne ile kitre sürerek, yüzün ön görünüşünü bozmayacak şekilde şekillendirilir.

1.5.6. Kulak Çalışma

Başın arka bölümü, hava boşluğu kalmamasına dikkat edilerek kitreli pamukla başın
arka formu verilerek doldurulur. Başa yerleştirilecek pamuk parçaları önceden, küçük ve
ince parçalar halinde hazırlanmalıdır. Başın arka tarafı boyun ve omuzlara kadar, verilen
şekle uygun olarak tamamlanır.

Şekil 1.12
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Resim 1.1

Yüzün ön tarafından gıdık bitimine kadar olan yer, muntazamca boyun inceliği
ölçüsünde kitreli pamukla sarılır. Kulak yeri şekildeki gibi belirlenen ölçülerde belirlenir.
Yaklaşık 8 mm’lik ölçü üzerine kitre pamukla iki adet kulak şekli hazırlanır. Dışa doğru
kepçesi hafifçe bombeleştirilir. Pens ve iğne yardımı ile görünen detayları verilir. Kulak
memesi hafif yuvarlanarak, başa tutturulacağı yere doğru şekillendirilir. Simetrisine dikkat
edilerek pens ile hafifçe bastırılarakkulak noktasında meydana getirilen çukurunetrafına kitre
yardımı ile yapıştırılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Kullanılacak araç ve gereçleri tespit
ediniz

 Kitre, pamuk, , naylon çorap, pens,
makas, cetvel ve dikiş malzemelerini
hazırlayınız.

 Baş hazırlayınız.

 Omuzdan itibaren 7,5 cm uzunluk alıp
telin fazlalığını kanca yapınız.

 Tele sarılan pamuğun sıkı olmasına
dikkat ediniz.

 Başın öne doğru bombeli olmasına özen
gösteriniz.

 Çorabı başa yerleştirirken, net bir
yumurta biçimi alana kadar çorabın
fazla kısımlarını arkaya çekiniz.Çırpma
dikiş ile dikiniz.

 Başın sıkı ve sert olmasına özen
gösteriniz.

 Göz, burun ve ağız bölümlerini dikerek
belirleyiniz.

 Kitre hazırlayınız

 Kitreyi bir gece önce hazırlayınız.

 Artan kitreyi kavonozda ve serin bir
yerde saklayınız.

 Kitre pamuk ile bebek yüzü çalışınız.

 Yüzü çalışırken kullanılan pamukların
ince tabakalar halinde olmasına özen
gösteriniz.

 Kitre pamuk çalışmasında katlar
arasında hava kabarcığı kalmamasına
özen gösteriniz.

 Burun, yanaklar, çene, dudaklar, gözler
ve alın çalışmasında kitreli pamuğun,
çökme olayının olmaması için sıkı
olmasına dikkat ediniz.

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde
ilgilikonuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Kullanılacak araç ve gereçleri tespit ettiniz mi?

2. Başı hazırladınız mı?

3. Kitre hazırladınız mı?

4. Kitre pamuk ile bebek yüzünü çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır cevaplarınız çoğunluktaysa öğrenme
faaliyetindeki ilgili konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Baş omuzdan itibaren kaç cm hesaplanır?
A) 5 cm
B) 8cm
C) 7.5cm
D) 10cm

2. Bebek yapımında kullanılan kitre nasıl hazırlanır?
A) Soğuk suda bekletilerek
B) Ilık suda bekletilerek
C) Suda kaynatılarak
D) Sıcak suda bekletilerek

3. Bebek başının genişlik ve uzunlık ölçüleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3.5x4.5
B) 2.5x3.5
C) 4x5.5
D) 3.5x2.5

4. Başın üzerine geçirilen naylon çorabın ölçüsü nasıl olmalıdır?
A) 3.5 x 4.5
B) 4 x 4
C) 6 x 6
D) 5 x 5

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz

5. Alın üzerine alın yuvarlaklığı elde edilene kadar kat kat ………………yerleştirilir

6. Burun üzerine ………………biçiminde , yandan bakıldığı zaman burun şeklini almış
bir parça pamuk hazırlanır.

7. Göz kapağına gelecek kısım ince pamukla…………………..,daha sonra.iğne yardımı
ile gözün şekli verilir.

8. Başın arka bölümü hava boşluğu kalmamasına dikkat edilerek kitreli pamukla
………………………………….. doldurulur.

9. Yaklaşık ………………ölçü üzerine kitre pamukla iki adet kulak şekli hazırlanır.

DEĞERLENDiRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
tekniğe uygun olarak, omuz ve göğüs hazırlayabilecektir.

 Yapılmış kitre bebek örneklerinin omuz ve göğüs kısımlarını inceleyiniz.

2. OMUZ VE GÖĞÜS HAZIRLAMA

2.1. Kullanılan Araç ve Gereçler

 Cetvel

 Kitre

 Pamuk

 Kurşun

 Kalem

 Pens

 İğne

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Başın üst noktasından omuz başına kadar
7.5 cm den sonrası omuz yuvarlaklığı
vererek kitreli pamukla doldurunuz

 Iki omuz arasındaki mesafe yaklaşık
8.cm dir

 İki omuz. Boyun bölgesinin formu
kaybedilmeden pamuktaki yükseklik iğne
ve pensle yok ediniz.

 İğne ve pense karşı dikkatli olunuz

 Boynun üzerine ince bir kitreli pamuk örtü
hazırlanarak yüzeyin netleşmesi sağlayınız

 Bebeğin belini beden üzerinde kalemle
işaretleyiniz

 İşaretlenen yer göğüs uçlarının geçtiği
yerdir

 Bel bölgesi ile omuz çizgisi arasında kalan
bölge arasını 2 eşit parçaya bölününüz.

 Kurşun kalem kullanınız

 İşaretlenen yer göğüs uçlarının geçtiği
yerdir

 Çapı 2 cm olmak üzere yarıdan kesilmiş
yarım top şeklinde iki adet kitreli pamuk
hazırlayınız.

 Göğüs şekli veriniz

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Göğüs şekli verildikten sonra, düz olan
yüzey bolca kitreleyiniz

 Kolun başladığı noktadan aşağıya doğru 2.5
cm ölçerek, göğüs üzerinden geçen çizgiye
doğru dikey olarak indiriniz.

 Hazırlanan göğüs şeklindeki kitreli pamuk
bu noktaya yerleştirerek, şekillendiriniz

 Boyundan itibaren göğsü kapatacak
büyüklükte kitreli ince pamuk örtü
hazırlayarak, göğüs üzerine esnetilerek
yerleştiriniz.

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Başın üst noktasından omuz başına kadar 7.5 cm den sonrası
omuz yuvarlaklığı vererek kitreli pamukla doldurunuz mu?

2. İki omuz. Boyun bölgesinin formu kaybedilmeden pamuktaki
yükseklik iğne ve pensle yok ettiniz mi?

3. Boynun üzerine ince bir kitreli pamuk örtü hazırlanarak
yüzeyin netleşmesini sağladınız mı?

4. Bebeğin belini beden üzerinde kalemle işaretlediniz mi?

5. Bel bölgesi ile omuz çizgisi arasında kalan bölge arasını 2 eşit
parçaya böldünüz mü?

6. Çapı 2 cm olmak üzere yarıdan kesilmiş yarım top şeklinde iki
adet kitreli pamuk hazırladınız mı?

7. Göğüs şekli verildikten sonra, düz olan yüzey bolca kitreleyiniz

8. Kolun başladığı noktadan aşağıya doğru 2.5 cm ölçerek, göğüs
üzerinden geçen çizgiye doğru dikey olarak indiriniz mi?

9. Hazırlanan göğüs şeklindeki kitreli pamuk bu noktaya
yerleştirerek, şekillendiriniz mi?

10. Boyundan itibaren göğsü kapatacak büyüklükte kitreli ince
pamuk örtü hazırlayarak, göğüs üzerine esnetilerek
yerleştirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır cevaplarınız çoğunluktaysa öğrenme
faaliyetindeki ilgili konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

1. Başın üst noktasından omuz başına kadar …………….sonrası omuz yuvarlaklığı
verilerek ……….pamukla doldurulur.

2. İki omuz arasındaki mesafe yaklaşık ………….dir.

3. Boyun bölgesinin formu kaybedilmeden ………………….iğne ve pensle yok edilir.

4. Boynun üzerine …………………………..kapatılarak netleşmesi sağlanır.

5. Bel bölgesi ile …………………………bölge arası 2 eşit parçaya bölünür.

6. Çapı……………… üzere yarıdan kesilmiş …………….şeklinde iki adet kitreli pamuk
hazırlanır.

7. Kolun başladığı noktadan aşağıya doğru ………….ölçülür.Göğüs üzerinden geçen
çizgiye doğru ……….olarak indirilir.

DEĞERLENDiRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz yada cevap verirken tereddüt ettiğiniz
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
tekniğe uygun olarak, el ve kol hazırlayabilecektir.

 Yapılmış kitre bebek örneklerinin el ve kol kısımlarını inceleyiniz.

3. KOL, EL VE PARMAKLARIN
HAZIRLANMASI

3.1. Kolların Hazırlanması

Kadınlarda kol adeleli olamadığı için doğrudan doğruya doldurulmuş kol üzerine kitre
pamukla çalışılır.

Kolun hareketli olan kısımları (dirsek, bilek)kitre pamukla çok sıkı enine sarılarak
doldurulmalıdır. Böylece kuruduktan sonraki çatlamalar önlenmiş olur.

3.2. Ellerin Hazırlanmasında Kullanılan Araç ve Gereçler

 Kitre
 Pamuk
 Anten teli
 Makas
 Cetvel
 İnce makara.

3.3. Parmak Ölçüleri ve Parmak Çalışma

Parmak ölçülerine göre teller hazırlanarak araç ve gereçler temin edilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Parmak çalışması

Işlem Basamakları Öneriler

 10 cm uzunluğunda 10 adet çift kat
anten teli alarak, bu telleri
düzgünleştiriniz

 Parmak hazırlarken kullanılan pamuğun
çok ince olmasına dikkat edilmelidir

 Parmakları hazırlarken 3-3.5 mm
kalınlığında parmak şekli verilerek
pamukla aynı incelikte sarınız.

 Bu parmaklardan 2 adedi orta parmak
olarak kullanılacağı için 0.5 mm
kalınlaştırılır. Bunlar orta parmak olarak
kullanılır

 Diğer parmaklardan 2 adedi kitreli
pamukla 1 mm kalınlaştırılır.1 mm
kalınlaştırılan parmaklar başparmaklardır

 Sarılan parmakların üzerlerini
kitreyeleyerek kurumaya bırakınız

 Parmak şeklinin bozulmasını önlemek ve
herhangi bir yere yapışmasını önlemek
için,dik olarak duracak şekilde kurutunuz

UYGULAMA FAALİYETİ–1
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 Baş parmaklar canlı bir ele bakılarak
kitre pamukla bombeleştirilerek
şekillendiriniz.

 Bir adet sarılmış orta parmak alarak, bu
parmağın 3 mm aşağısına ikinci parmak
yerkeştirerek ince iplikle bağlayarak orta
parmağın diğer yanınada yüzük
parmağını yerleştirerek bağlayınız.

 Parmaklar bağlanırken her birinin
yelpaze gibi yanyana gelmesine dikkat
ediniz.

 Bağlamada kullanılan ipliğin ince ve
sağlam olmasına dikkat ediniz.

 Bağlama işlemine pamuk bitimine kadar
devam ediniz.
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 Yüzük parmağının 6 mm aşağısına
serçe parmağını yerleştirerek serçe
parmağı 1.3 cm den sonra aşağıya doğru
muntazam olarak bağlayınız

 Baş parmak, işaret parmağının ön
tarafına gelecek şekilde ve işaret
parmağının yarısından itibaren aşağıya
doğru bağlayınız

 Baş parmağı dışarıya doğru hafifçe
eğiniz.

 Elin üstünü ve avuç içini ince kitreli
pamukla sarınız

 Elin bitmiş şekli 4.5 cm ölçüyü
aşmamalıdır.



23

3.4. El Ile Kolu Birleştirme

Omuzdan itibaren elin ucuna kadar olan ölçü 17 cm’dir.Kol ile elin birleştirilmesinde
uzunluk 17 cm’yi geçerse 17 cm’lik ölçü elde edilecek şekilde , bilekten tel ile kumaşın
fazlası kesilir.Bilek sıkıca iple sarılarak inceltilir.

Parmaklardan çıkan anten telleri bilek ile sıkıca bağlanarak el, kol ile birleştirilir.

Bilek kısmı ince tabakalar halinde kitreli pamukla, bilek şekli verilerek sarılır.

Eli kapatacak şekilde kitre pamukla ince bir örtü hazırlanır.Bu örtü bileğin üzerinden
parmak aralarına geçecek şekilde elin üzerine örtülerek net bir görüntü verilir.

Şekil.3.1
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Kullanılan araç ve gereçleri tespit ediniz.
 Kitre, pamuk, anten teli, makas, cetvel,

ince makara temin ediniz.

 Parmakları çalışınız.

 Parmak çalışmada çift kat anten teli
kullanınız.

 Ölçülere dikkat ediniz.

 Parmakları bağlarken ince makara
kullanınız.

 El çalışınız.

 Parmakları birleştirirken ölçülere dikkat
ediniz.

 Parmakları birleştiriken her birinin
yelpaze gibi yan yana gelmesine özen
gösteriniz.

 Bağlama işlemini pamuk bitimine kadar
yapınız.

 Parmakları bağladıktan sonra iplerin
üzerini kitre pamukla sarınız.

 Elin bitmiş şeklinin 4.5 cm’yi
aşmamasına dikkat ediniz.

 El ile kolu birleştiriniz.

 Omuzdan itibaren elin ucuna kadar olan
ölçünün 17 cm’yi geçmemesine dikkat
ediniz.

 Parmaklardan çıkan anten tellerini bilek
ile sıkıca bağlayarak eli kol ile
birleştirmeye özen gösteriniz.

 Bilek kısmını ince tabakalar halinde kitre
pamuk sarmaya özen gösteriniz.

 Eli kapatacak şekilde ince örtü hazılayıp,
ele net bir görüntü vermeye dikkat
ediniz.

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz

UYGULAMA FAALİYETİ–2



25

KONTROL LİSTESİ

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Kullanılan araç ve gereçleri tespit ettiniz mi?

2. Parmakları çalışınıztınız mı?

3. El çalışınıztınız mı?

4. El ile kolu birleştirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır cevaplarınız çoğunluktaysa öğrenme
faaliyetindeki ilgili konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.



26

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları boşlukları doldurarak cevaplayınız.

1. Parmakları hazırlarken ………….uzunluğunda, ……adet çift kat anten anten teli
alınır.

2. Parmak için hazırlanan teller düzgünleştirilir,………. kalınlığında parmak şekli
verilerek……….. aynı incelikte sarılır.

3. Parmaklar bağlanırken her birinin ………………….gelmesine dikkat edilir.

4. Bağlamada kullanılan ipliğin ………………………..dikkat edilmelidir.

5. Yüzük parmağının ………………………..serçe parmağı yerleştirilir.

6. Parmakları birleştirirken bağlanan iplerin üzerine …………………sarılır.

7. Elin bitmiş şekli ……………..ölçüyü aşmamalıdır.

8. Omuzdan itibaren elin ucuna kadar olan ölçü ………..dir.

9. Bilek kısmı …………………halinde kitreli pamukla , ………şekli verilerek sarılır.

DEĞERLENDiRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
tekniğe uygun olarak, ayak hazırlayabilecektir.

 Yapılmış kitre bebek örneklerinin ayak kısımlarını inceleyiniz.
 Kendi ayağınızı, ayrıntılara dikkat ederek inceleyiniz.

4. AYAK HAZIRLAMA

4.1. Ayak Hazırlama

Taban şekli verilmiş telin üzerine pamuk ve kitre ile ince tabakalar halinde
yapıştırılarak ayak şekli verilir.

4.1.1. Ayak Uzunluğunu Hesaplayarak Tele Ayak Şeklini Verme

Ayağın hazırlanmasında en önemli husus, iskelete verilen ölçülerde geçirilen iskelet
telinin doldurulan bacağın tam ortasından geçmesi, bacağı kalçaya diken ipliğin son derece
sağlam olması ve diz çıkıntısının bacağın ön tarafına gelmesidir.

Bacak boyu 22 cm olarak alınır. Alınan ölçüden arta kalan tel ayak şekli verilerek oval
şekle dönüştürülür. Ayak şeklini verecek olan kıvrılmış telin boyu 3.5-4 cm’yi
geçmemelidir. Geri kıvrılan tel yukarı doğru alınıp, bacağa parelel olarak yerleştirilerek
sıkıca bağlanır. Üzerinde bulunan boşaltılmış ayak kumaşı tellerin üzerine sıkıca bağlanır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 4.1

4.1.2. Kitre Pamuk Ile Ayak Çalışma

Ayağın tabanı kitreli pamukla düz bir şekilde doldurulur. Kullanılan kitreli pamuğun
çok dolgun olmasına dikkat edilir. Ayak tarağının bulunduğu kısım kitreli pamukla çok
muntazam bir şekilde doldurulur. Ayağın iç oyuntusu ve ayak bileğinin yan tarafında
bulunan kemik çıkıntısı kitreli pamukla şekillendirilir. Ayak tabanı bebeğin yerde tam olarak
durmasını sağlayacak düzlükte olmalıdır.

Resim 4.1

4.1.3. Topuk Hazırlama

Topuğun arkaya olan çıkıntısını vermek için mercimek şeklinde kitre pamuk
hazırlanır.Bu parça, topuğun arka kısmına yapıştırılır.Bu arada bileğin ince kalmasına dikkat
edilir.İnce pamuklarla bir örtü hazırlanıp ayağın tamamı net bir şekilde kaplanır.Dizden
bileğe kadar olan kısım yukarı bacak dolgunluğuna uygun ölçüde kalınlaştırılarak bitirilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Ayak uzunluğunu tespit edip, ayak
şeklini veriniz.

 Bacak boyunu 22 cm alınız ve tele oval
ayak şekli vererek kıvırınız.

 Ayağın şekil verilmiş halindeki
uzunluğunun,3.5-4 cm’yi geçmemesine
özen gösteriniz.

 Kitre pamuk ile ayak çalışınız.

 Kullanılan kitreli pamuğun çok dolgun
olmasına dikkat ediniz.

 Ayağın iç oyuntusu ve ayak bileğinin yan
tarafında bulunan kemik çıkıntısının
kitreli pamukla şekillendirilmesine özen
gösteriniz.

 Topuk hazırlayınız.

 Topuğun arkaya olan çıkıntısını vermek
için, mercimek şeklindeki kitre pamuğu
topuğun arka kısmına yapıştırmaya
dikkat ediniz

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili

konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Ayak uzunluğunu hesaplayıp, tele ayak şeklini verdiniz mi?

2. Kitre pamuk ile ayak çalıştınız mı?

3. Topuk hazırladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır cevaplarınız çoğunluktaysa öğrenme
faaliyetindeki ilgili konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları boşlukları doldurarak cevaplayınız.

1. Ayağın hazırlanmasında en önemli husus, iskelete verilen ölçülerde geçirilen iskelet
telinin ………………………………..geçmesidir.

2. Diz çıkıntısının bacağın …………..gelmesi son derece önemlidir.

3. Bacak boyu …………..olarak alınır.

4. Ayak şeklini verecek olan kıvrılmış telin boyu ……………. geçmemelidir.

5. Ayak tabanı bebeğin …………………………...sağlayacak düzlükte olmalıdır.

6. Topuğun arkaya olan çıkıntısını vermek için …………..kitre pamuk hazırlanır.

DEĞERLENDiRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
tekniğe uygun olarak, boyama yapabilecektir.

 Yapılmış kitre bebek örneklerinin yüzlerini inceleyiniz.
 Yüz boyama şekillerini inceleyiniz.

5. BOYA YAPMA

5.1. Astar Tutkalı Hazırlama

Cam bir kap içine bir kahve fincanı formika zamkı konulur. İçerisine 1/3 ölçüsünde su
ilave edilir. Köpürtülmeden yavaşca karıştırılır. Astar tutkal bebeğin kitre pamukla çalışlmış
kısımlarına kalın fırça ile bir defada sürülür. Hava kabarcıkları üflenerek yok edilir. İğne ile
burun delikleri açılır. Parmak aralarında ve kulaklarda biriken fazla zamk varsa fırça ile
alınır. Sürülen zamkın her tarafta aynı şekilde dağılması düşünülerek, bebek sırt üstü
kurumaya bırakılır.

Resim 5.1

ÖĞRENME FAALİYETİ–5

AMAÇ
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5.2. Ten Boyası Hazırlama

Cam bir kap içine eşit miktarlarda kahverengi, sarı, kırmızı, beyaz guaj boya
karıştırılarak, koyu soğan kabuğu rengi elde edilir. İçerisine 3 kahve fincanı formika zamkı
ve 1 kahve fincanı su katılarak karıştırılır. Elde edilen bu karışımın rengi ise açık soğan
kabuğu rengidir.

Formika zamkıyla hazırlanan boyalarda istenilen rengin 2-3 ton açığı hazırlanır.
Çünkü zamk kurudukça renk koyulaşacaktır. boyayı sürmeden once bebeğin görünmeyen bir
yerinde deneyip kuruması beklenmeli, ondan sonra karar verilmelidir.

Astar boyası kurumuş olan bebek hareketlendirildikten sonra, ten boyası kalın fırça ile
bir defada bebeğin yüzüne hava kabarcıklarına meydan vermeden sürülür. Başı arkası
boşlukta bırakılacak şekilde yere yatırılır. Fırça ile başın arka kısmı, ense, omuzlar ve göğüs
boyanır. Boyama yapılırken yüzeyde fırça izi kalmamalıdır. Burun delikleri iğne ile açılır.
Eller ve ayaklarda yine aynı şekilde fırça izi bırakmadan boyanır. Parmak aralarındaki
fazlalıklar fırça ile alınır. Oda sıcaklığıda kurumaya bırakılır.

5.3. Makyaj yapma

Göz, kaş, kirpik, burun ve ağzı boyamak için gerekli boya karışımları hazırlanır.
Kurşun kalemle, yüzün tam ortasına dikey kesik çizgi çizilir. Daha once belirlenen göz
yerlerine bebeğin gözleri çizilir. Gözün alt kısmı hafif kavisli olacak şekilde çizilir. Göz
pınarlarından başlayarak gittikçe kalınlaşan çizgiyle üst göz kapağı çizilir. Göz bebekleri,
simetrik olarak göz oranlarına uygun ölçüde çizilir. Kaşlar alın bitimiyle gözler arasındaki
mesafenin 1/4’ü ölçüsüne denk gelir. Kaşlar göz pınarına başladığı yerden itibaren göze
parallel gelecek şekilde göz kuyruğuna doğru kurşun kalemle çizilir. Burun şekli belli olduğu
için ayrıca çizmeye gerek yoktur. Dudaklar göz pınarlarından yere dikey olarak inen
çizgilerin arası yüze orantılı bir incelikte dudak olarak çizilir.

Resim 5.2
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Gözleri boyamak için 0-1 numaralı fırçalar kullanılır. Gözlerin içi beyaz sulu boya ile
tamamen doldurulur. Boyama sırasında beyaz boyanın göz çizgisinin dışına taşmamasına
dikkat edilir. Palet üzerinde 3 ton kahverengi hazırlanarak en açığı ile göz pınarı ve göz
kuyruğunun şekli verilerek göz etrafı inece bir çizgi şeklinde boyanır. Açık ton kahverengi
ile göz üzerindeki kapak çizgisi çizilir. Kapak çizgisi çizilirken çizginin göz pınarından
itibaren ince olarak ve göz kuyruğuna doğru hafifçe kalınlaşacak şekilde çizilir. 2. ton
kahverengi ile veya mavi, yeşil vb… renkler ile boyanır. Gözün tam ortasına siyah bir nokta
konularak göz bebeği meydana getirilir. Göz bebeğinin çevresine 1 mm inceliğinde siyah
boya ile kontur çekilir. 3. ton kahverengi ile kirpikler çizgilerle kuvvetlendirilir. Göz
kuyruğuna doğru birkaç siyah çizgi çizilir. Böylece kirpik tarama işlemi yapılır. Alt göz
kapağına alt kirpikler boyanır.

Burun deliklerini belirtmek için açık kahverengi boya kullanılır. Bu boya ile burun
deliklerine nokta konulur.

Dudağın boyanmasına dudak çizgisi yapıldıktan sonra geçilir. Kırmızı, kahverengi
boy ail doğal dudak rengi hazırlanır. Hazırlanan dudak renginin bir kısmını siyah veya
kahverengi boya ile 2 ton koyulaştırılır. Koyu ton boya ile üst dudak boyanır. Açık tondaki
boya ile alt dudak boyanır alt ve üst dudağı irbirinden ayıran çizgi için koyu dudak rengine
kahverengi katılır. İnce bir çizgi ile dudağın ortasına çizilir. Alın ve yanaklar şakaklara doğru
ten rengine uygun pembe boya ile hafifçe renklendirilir.

Resim 5.3
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Astar tutkalı hazırlayınız.

 Astar tutkalı hazırlarken ölçülere dikkat
ediniz.

 Astar tutkalı süreken hava kabarcığı
bırakmamaya özen gösteriniz.

 İğne ile burun deliklerini açınız

 Ten boyası hazırlayınız.

 Boyaların miktarına dikkat ediniz.

 Hazırladığınız boyayı bebeğin
görünmeyen kısmında deneyip, kontrol
ediniz.

 Boyayı uygularken hava kabarcığı
kalmamasına özen gösteriniz.

 Boayı oda sıcaklığında kurutunuz.

 Makyaj yapınız.

 Göz, kaş ve dudak yerlerini kurşun
kalemle çizerken orantı ve ölçülere dikkat
ediniz.

 Tekniğe uygun boyama işlemi yapmaya
özen gösteriniz.

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Kullanılan araç ve gereçleri hazırladınız mı?

2. Boyama yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır cevaplarınız çoğunluktaysa öğrenme
faaliyetindeki ilgili konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki boşluklara uygun kelimelerimi yazınız.

1. Astar boya hazırlarken,cam bir kap içine ,……….. ..formika zamkı ve içerisine
…………….ölçüsünde…… ilave edilir.

2. Astar, tutkal bebeğin kitre pamukla çalışlmış kısımlarına …………..ile bir defada
sürülür.

3. Hava kabarcıkları …………….yok edilir.

4. Ten boyası için, ……………………………………..karıştırılarak ,koyu soğan kabuğu
rengi elde edilir.

5. Gözleri boyamak için ………….numaralı fırçalar kullanılır.

6. Burun deliklerini belirtmek için ………………..boya kullanılır.

7. Koyu ton boya ile ……dudak boyanır, açık tondaki boya ile ……dudak boyanır.

DEĞERLENDiRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında
tekniğe uygun olarak, saç hazırlayabilecektir.

 Yapılmış kitre bebek örneklerinin saçlarını inceleyiniz.
 Tiftik araştırıp, sınıfa getiriniz.

6. SAÇ HAZIRLAMA
6.1. Tiftik Boyama

Saç için en iyi hammadde uzun lifli tiftik veya yündür. Yapma bebek yaşlı
yapılmıyorsa, saç olarak kullanılacak yünün siyah, kahverengi, tonlarına veya sarı saç
rengine boyanması gerekir. Uzun lifli beyaz yün veya tiftik her türlü kumaş boyası ile
boyanabilir.

Boyamada istenilen renk elde edildikten sonra tuzlu ve sirkeli suya batırılır. Böylece
boya sabitlenir. Daha sonrada durulanır.

Kuruyan yün veya tiftik parelel lifler halinde taranır. Saçlar boyandıktan sonra
taranarak düzeltilirse baş üzerine yapıştırıldıktan sonra saça kolay şekil verilir,aksi takdirde
ne kadar dikkat edilirse edilsin yapıştırılan saçlar yapıştırıldığı yerden kopar,birbirine karışır.

6.2. Saç Yapma

Saçlar kalınlık oluşturmayacak şekilde yan yana dizilir. Üzerine yapıştırıcı sürülür.
Makasla yapıştırıcı sürülen yerler düzgün bir şekilde kesilir. Saç yapıştırma işlemine ensede
hazırlanan çizgilerin en altından başlanır. Saç yapıştırma işlemine aynı şekilde başın en
yüksek yerindeki çizgiye kadar devam edilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–6

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 6.1

Bebeğin saçı ortadan ayrılacaksa saça U şekli verilir. Yandan ayrılacaksa U şeklindeki
boşluk saçla kapatılır. Saçlar bu bölmeye ters yönde yapıştırılır. Saçlar yapıştırılırken
kullanılan yapıştırıcıların kuruması beklenir. Eğer kakül yapılacaksa saç öne alınır, hemen
kaşların üzerinden kesilir.

Resim 6.2
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Tiftik boyayınız.

 Uzun lifli tiftik kullanmaya özen
gösteriniz.

 Boyama işleminden sonra tuzlu ve sirkeli
suya batırmaya dikkat ediniz.

 Boyadan hemen sonra tiftiği taramaya
özen gösteriniz.

 Saç yapınız.

 Saça başlamadan önce saçın
yapıştırılacağı yerleri, başın üzerine
kurşun kalemle çiziniz.

 Saçı yapıştırmaya aşağıdan yukarı doğru
yapmaya özen gösteriniz.

 Saçları başa yapıştırmadan once yan
yana kalınlık yapmayacak şekilde
dizmeye özen gösteriniz.

 Saçın ayrım yerindeki bölümlerini
tersten yapıştırmaya özen gösteriniz.

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetinde ilgili
konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Tiftik boyadınız mı?

2. Saç yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır cevaplarınız çoğunluktaysa öğrenme
faaliyetindeki ilgili konuya dönerek işlemleri tekrar ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları boşlukları doldurarak cevaplayınız.

1. Saç için en iyi hammadde …………..veya ……….dür.

2. Uzun lifli beyaz yün veya tiftik ………………….boyası ile boyanabilir.

3. Boyamada istenilen renk elde edildikten sonra …………………………batırılır.

4. Tarama işlemi ……………….sonra parelel lifler halinde taranarak yapılır.

5. Saç baş üzerine ……………doğru yapıştırılır.

6. Saçlar kalınlık oluşturmayacak şekilde …………….dizilir.

7. Bebeğin saçı ortadan ayrılacaksa saça ………..şekli verilir.

8. Eğer kakül yapılacaksa saç …..alınır , hemen ……..üzerinden kesilir.

DEĞERLENDiRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları boşlukları doldurarak cevaplayınız.

1. Kitre ,bir kavonoz içine …………..kitre koyup , üzerine ……………..bardak ılık su ilave
edilip , ………..bekletilerek hazırlanır.

2. Baş hazırlamaya başlarken,omuz başından itibaren yukarı doğru …………………….olarak
alınır.

3. Başın genişliğinin……..., uzunluğunun ise …………olmalıdır.

4. Burun çalışırken, …………… biçiminde , bir parça pamuk hazırlanır.

5. Yanaklar için……………. şeklinde, pamuktan yuvarlak şekiller hazırlanır.

6. Göz kapağına gelecek kısım ……………..hafifçe bombeleştirilir……… yardımı ile gözün
şekli verilir.

7. Kitre bebeğin iki omzu arasındaki mesafe yaklaşık ……… dir.

8. Göğüs hazırlamak için,çapı ……olmak üzere yarıdan kesilmiş………… şeklinde iki adet
kitreli pamuk hazırlanır.

9. Parmakları hazırlarken ……uzunluğunda …… adet çift kat anten teli,………kalınlığında
parmak şekli verilerek pamukla aynı incelikte sarılır.

10. Elin bitmiş şekli ………...ölçüyü aşmamalıdır.

11. Omuzdan itibaren elin ucuna kadar olan ölçü………….. dir.

12. Bacak boyu……….. olarak alınır.

13. Ayak şeklini verecek olan kıvrılmış telin boyu………….’yi geçmemelidir.

14. Astar tutkal bebeğin ……………………….çalışlmış kısımlarına sürülür.

15. Gözleri boyamak için ………….numaralı fırçalar kullanılır.

16. Saç için hazırlanan tiftik boyandıktan sonra, ………………………..batırılır.

17. Saçın başa yapıştırılma işleminden önce, … .………. ……... ... .. . .. . çizilir.

18. Saç yapıştırma işlemi yapılır.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Modül ile kazandığınız yeterliliği aşağıdaki uygulamayı yaparak değerlendiriniz.

Aşağıdaki araç gereçleri kullanarak işlemleri tamamladığınızda, kitre bebek
yapabileceksiniz.

Kullanılacak Araç Gereçler

 Kitre
 Pamuk,
 Naylon çorap
 Dikiş malzemeleri
 Anten teli
 Tutkal
 Guaj boyalar
 Fırçalar,
 Palet
 Tiftik
 Kumaş boyası
 Yapıştırıcı.

MODÜL ADI: Kitre Bebek Yapma

MODÜL DEĞERLENDİRME: Kitre Bebeğin baş,omuz,göğüs,eller ,kollar ve
ayaklarını hazırlama

1. Çalışma için gerekli araç ve gereçleri temin ediniz.

2. Kitreyi bir gece önceden hazırlayınız.

3. İskelette bırakılan teli omuz başından itibaren 7.5 cm alıp fazlasını kıvırınız.

4. Üzerine bir miktar pamuk sarıp iple sararak sağlamlaştırınız.

5. Ceviz büyüklüğünde pamuğu, oval şekilde telin üzerine yerleştiriniz.

6. Üzerine 5 cm ölçüsünde kare kesilmiş naylon çorabı geçirip dikiniz.

7. Baş ölçüsünde, genişlik 3.5cm,uzunluk 4.5cm olmasına ve başın sert olmasına dikkat
ediniz.

8. Göz, ağız ve burun yerlerini dikerek belirleyiniz.

9. Kitreyi çorap kaplı yüze sürüp, ince tabakalar halindeki pamuklarla kaplayınız.
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10. İnce tabakalar halinde kat kat pamuk ile alın çalışınız.

11. Su damlası şeklinde hazırladığınız kitre pamuğu yapıştırıp, burun şekli veriniz.

12. Mercimek şeklinde kitr pamuk çalışıp yanak bölgesine yapıştırınız

13. Göz oyuklarını kitre pamuk doldurup, iğne ile göz kapaklarını şekillendiriniz.

14. Çene ve dudakları çalışınız.

15. Başın üst noktasından omuza kadar olan yüksekliği 7.5 cm alıp, omuz çalışınız.

16. Çapı 2cm olan, yarım top şeklinde kitre pamuk hazırlayıp, göğüs çalışmasını yapınız.

17. Parmakları hazırlayıp, elleri oluşturunuz.

18. Elleri kollarla birleştiriniz.

19. Bacak boyunu 22 cm alıp, teli 3.5.4 cm uzunluğunda kıvırarak ayak çalışması yapınız.

20. Önce astar tutkalı, daha sonra ten boyası ile yüz, eller ve ayakları boyayınız.

21. Yüz makyajını yapınız.

22. Tiftiği uygun renkte boyayıp saç çalışınız.
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KONTROL LİSTESİ

AÇIKLAMA: Bu Modül kapsamında aşağıdaki listenen davranışlardan kazandığınız
becerileri Evet ve Hayır kutucuklarına (x) işareti koyarak kontrol ediniz

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Kullanacağınız araç gereçleri temin ettiniz mi?

2. Kitreyi hazırladınızmı?

3. İskelet telini omuzdan itibaren 7.5 cm alıp kıvırdınızmı?

4. Üzerine pamuk sarsıp, naylon çorapla kaplayıp,3,5–4,5
ölçülerinde sert bir baş hazırladınızmı?

5. Baş üzerinde göz, ağız, burun, yerlerini dikerek
belirginleştirdinizmi?

6. Kitreyi çorap kaplı yüze sürüp, ince tabakalar halindeki
pamukla kapladınız mı?

7. Alın çalıştınızmı?

8. Burun çalıştınız mı?

9. Yanakları çalıştınız mı?

10. Gözleri çalıştınızmı?

11. Alt çene ve dudakları çalıştınızmı?

12. Kulakları çalıştınızmı?

13. Omuz ve göğüs çalıştınızmı?

14. Elleri çalışıp kollarla birleştirdinizmi?

15. Ayakları çalıştınızmı?

16. Astar tutkalı ve sonra ten boyası ile kitre pamuklu
kısımları boyadınızmı?

17. Yüz makyajını yaptınızmı?

18. Saçı hazırlayıp, yapıştırdınız mı?

DEĞERLENDİRME

Bu çarpana dokumaya hazırlık modülünde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz
“EVET” ler kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “HAYIR” larınız için modülü

tekrar ediniz. Tamamı evetse bir sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 B

3 A

4 D

5 ince pamuk

6 su damlası

7 hafifçe bombeleştirilir.

8
başın arka formu verilerek

9 8 mm’lik

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 7 cm’den,kitreli pamukla

2 8cm

3 pamuktaki yükseklik

4 ince kitreli pamuk örtü

5 omuz çizgisi arasında kalan bölge

6 2 cm,top

7 2 cm,dikey

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 10 cm,10

2 3-3.5 mm ,pamukla

3 yelpaze gibi yanyana

4 ince olmasına

5 6 mm aşağısına

6 kitreli pamuk

7 4.5 cm

8 17cm

9 ince tabakalar halinde,bilek

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1
doldurulan bacağın tam

ortasından

2 ön tarafına

3 22 cm

4 3.5-4 cm

5 yerde tam olarak durmasını

6 mercimek

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI

1 7 cm’den,kitreli pamukla

2 8cm

3 pamuktaki yükseklik

4 ince kitreli pamuk örtü

5
omuz çizgisi arasında kalan

bölge

6 2 cm,top

7 2 cm,dikey

ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI

1 uzun liflitiftik,yün

2 her türlü kumaş boyası

3 tuzlu ve sirkeli

4 boyama işlemi

5 aşağıdan yukarı

6 yan yana

7 u

8 öne,kaşların
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 1 tatlı kaşığı-1

2 7,5 cm

3 3,5-4,5

4 su damlası biçiminde

5
mercimek büyüklüğünde ortası
şişkin kenarlara doğru incelen

6 ince pamukla- İğne

7 8 cm

8 2 cm-yarım top

9 10 cm-10-3-3,5 cm

10 4,5 cm

11 17 cm

12 22 cm

13 3,5-4 cm

14 kitre pamukla

15 0-1

16 tuzlu ve sirkeli suya

17
saçın yapıştırılacağı yerler, baş

üzerine kurşun kalemle

18 aşağıdan yukarı doğru
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