Kukla yapımı
Yazar: Betül Polat

Corona Virüsü tüm dünyada etkisini sürdürürken, evde çocuklarıyla kalan ebeveynler
çocuklarımla nasıl verimli zaman geçiririm düşüncesinde. Bu süreçte çocuklarla yaşlarına
uygun olarak Corona virüsünü anlatmak çok önemli. Özellikle preschool çocuklarda somut
kavramlar yeterince oluşmadığı için çevresinde olup biteni anne ve babasının hareketlerinden
kavramaya çalışıyor. Ebeveynlerin gerginliği ve endişesi çocuğa da geçiyor. Bu dönemde
öncelikle yapılması gereken şey sakin olmak. Eğer siz sakin kalırsanız çocuğunuz da daha
sakin atlatacaktır bu durumu. Daha sonra temkinli bir şekilde Corona Virüsü çocuğunuza
anlatmalısınız. Bu size endişe vermesin. ‘Acaba nasıl anlatsam, en doğrusu nasıldır’ diye
endişeleriniz varsa aklınıza gelmesi gereken ilk şey oyun. Çocuk oyun ile öğrenir ve oyun ile
yeni durumlara uyum sağlar. Ayrıca evde çocuklarınızla beraber yapabileceğiniz eğlenceli
etkinlikler de vardır. Bunlardan bir tanesi kukla yapımı. Öncelikle evde kolay kukla yapımı
hakkında bilgileri bulabilirsiniz bu yazımızda. Daha sonra yaptığınız bu kuklaları Corona
Virüsü çocuklarınıza anlatırken nasıl kullanacağınıza dair bilgileri bulabilirsiniz.
Haydi! kukla yapımı ile başlayalım…

Çoraptan kukla yapımı
Malzemeler
1 adet beyaz veya dilediğiniz renk çorap
Makas
Karton kağıt veya renkli keçe kumaş
Düğme veya varsa oyuncak göz
Yapıştırıcı

Yapılışı

1. Elinize geçirdiğinizde dirseğe kadar uzanacak, istediğiniz renkte bir çorap
kullanabilirsiniz.
2. Kartonun girmesi için çoraba küçük bir delik açın.
3. 5 cm eninde, 7,5 cm boyunda resimdeki gibi oval bir karton kesin.
Kartonu çoraba yapıştırın.

4) Oyuncak göz yapıştırıp, kuklamanızın gözlerini oluşturun. Evde oyuncak göz yoksa
eğer düğme de kullanabilirsiniz.

5) Küçük kumaş parçalarından burun ve kulak yapıp yapıştırın.
6) Pembe bir kumaş parçasından da küçük bir dil yapın
7) İşte sevimli kuklamız hazır!

Kağıt Bardak ve Eva ile Kukla Yapımı

Evde kolay kukla yapımı için en ideal malzemelerden birisi kartondur. Kartonu kesip buna
şekil vermeye uğraşmak yerine kağıt bardak kullanarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bu
bardak kuklanın gövdesi olacağı için sizin tek yapmanız gereken kuklanın baş, kol ve
bacaklarını yapmak. Sonrasında ise istediğiniz şekilde süsleyerek sevimli bir kukla
tasarlayabilirsiniz. Kağıt bardak ve eva ile kukla yapımı için gerekli olan malzemelerin
listesini ve uygulamanın detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

Gerekli Malzemeler
•

Düz ya da renkli kağıt bardak

•

Pembe ve beyaz eva

•

Oynar göz

•

Siyah keçeli kalem

•

Yapıştırıcı

•

Makas

•

Kurşun kalem

•

Baş yapmak için pergel ya da uygun boyutta yuvarlak bir nesne

•

Kol ve bacakları yapmak için biraz ip

•

Ayakkabı yapmak için istediğiniz renkte eva

Kağıt Bardak ve Eva ile Nasıl Kukla Yapılır?
Malzemeler hazır ise kağıt bardak ile kukla yapmak için aşağıdaki adımları uygulamaya
başlayabilirsiniz.
•

İlk olarak pergel veya yuvarlak bir nesne yardımı ile pembe evaya bir daire çizmekle
işe başlayın. Bu yuvarlak kağıt bardağın altı kadar olabilir.

•

Çizdiğiniz bu yuvarlak parçayı makas ile güzelce kesin.

•

Beyaz evaya saçları çizin.

•

Saçları da evaya çizip makas ile kestikten sonra diğer aşamaya geçebilirsiniz.

•

Kukla yapımı için beyaz pet bardak kullanıyorsanız bunu pastel ya da guaj boya ile
istediğiniz bir renge boyayabilirsiniz. Sonrasında kağıt bardağın üzerine birkaç küçük
düğme yapıştırabilir ya da bunu yerine papyon, yaka gibi parçalar hazırlayıp
yapıştırabilirsiniz.

•

Kol ve bacaklar için 4 tane ipi aynı boyutta kesin. İsterseniz ip yerine ince bir kurdele
de kullanabilirsiniz. El ve ayaklar için de eva ile küçük yuvarlak parçalar yapın.

•

Baş olarak hazırladığınız yuvarlak parçaya saçı ve oyuncak gözleri yapıştırıp, siyah
keçeli kalem ile ağız ve burun yapın.

•

Bu şekilde kukla için gerekli parçaları hazırladıktan sonra sıra bunları birleştirmeye
geldi.

•

Kağıt bardağı ters olarak tutun. En üste başı yapıştırarak sabitleyin.

•

Bardağın yan taraflarına ipleri kol olarak yapıştırın. Bunların ucuna da elleri yapışkan
ile tutturun.

•

Bardağın iç tarafından bacakları yapıştırdıktan sonra bunların ucuna da ayakları
yapıştırın.

•

Tüm bu aşamalardan sonra kağıt bardak ve eva ile kukla yapımı tamamlanmış oluyor.
Çocuğunuz kağıt bardağı eline geçirerek kuklayı oynatabilir. İsterseniz bardağın iç
tarafına hobi çubuğu yapıştırıp bu çubuk yardımı ile de kuklayı oynatabilirsiniz.

Plastik Kaşık ve Eva Kağıdından Kukla
Yapımı
Plastik kaşık ve eva kağıdından kukla yapımı okul öncesi çocukların keyifle
yapabilecekleri bir el işi çalışmasıdır. Çocuklar kuklaları çok sevdikleri için tahta kaşık, fon
kartonu, eva kağıdı, tuvalet kağıdı rulosu gibi birçok farklı malzeme ile yapılan çalışmalar
mevcuttur. Plastik kaşık ve eva kağıdından kukla yapımı da bu tür çalışmalara güzel bir
örnektir. Çoğumuzun mutfağında bulunan plastik kaşıklar şekli nedeni ile kukla yapımına en
elverişli malzemeler arasındadır. Küçük çocuğunuz varsa evde onunla birlikte plastik kaşıktan
kukla yapmayı deneyebilirsiniz. Eva kağıdı ve plastik kaşıktan kukla yapmak için gerekli olan
malzemeleri ve uygulamanın yapılışını aşağıda bulabilirsiniz.
Gerekli Malzemeler
•

İstediğiniz renkte plastik kaşık

•

Birkaç farklı renkte düz eva kağıdı

•

Kalem

•

Makas

•

Yapıştırıcı

•

Yün ip

•

Oyuncak göz

•

Siyah keçeli kalem

Plastik Kaşık ve Eva Kağıdı ile Nasıl Kukla Yapılır?
Plastik kaşıktan kukla yapmak çok kolaydır. Plastik kaşık kuklanın baş, gövde ve ayaklarını
oluşturacağı için sizin tek yapmanız gereken bu kuklanın kıyafetlerini tasarlamak. Aşağıdaki
adımları dikkatli bir şekilde takip ederek çok güzel bir kukla yapabilirsiniz.
•

Plastik kaşığı ters çevirin ve kaşık kısmına oyuncak gözleri yapıştırın. Daha sonra
siyah keçeli kalem ile kuklaya kaş, ağız ve burun yapın. Kuklaya daha sevimli bir
görünüm vermek için yanaklarına birkaç tane çil yapabilirsiniz.

•

Yün ip ile kuklaya saç yapın ve bunu da yapışkan ile yerine tutturun. Saç yapmak için
sarı, siyah ve kahverengi her türlü yün ip kullanılabilir.

•

Eva kağıdına iki tane kol çizin.

•

Sonraki aşamada eva kağıdı ile kuklanın kıyafetlerini yapın. Kız kuklaya elbise ve
etek, erkek kuklaya da pantolon gibi istediğiniz kıyafetleri eva kağıdı ile kolaylıkla
yapabilirsiniz.

•

Yaptığınız kıyafete hazırladığınız kolları da yapıştırın ve bu parçayı plastik kaşığa
yapışkan ile tutturun.

•

Siyah keçeli kalem ile kıyafetlerin yaka ve düğmelerini yaparak uygulamayı
tamamlayabilirsiniz.

Bu kolay el işi çalışması sayesinde istediğiniz sayıda kız ve erkek kukla yapabilirsiniz.
Çocuğunuz birlikte yaptığınız bu kuklalarla oynamaktan keyif alacaktır. İsterseniz plastik
kaşıklardan insan kuklaları yapmak yerine eva kağıdı ile hayvan figürleri tasarlayıp, farklı
kuklalar da yapabilirsiniz.

Kaynakça
http://www.eglenbizle.com/kagit-bardak-ve-eva-ile-kukla-yapimi/
www.pinterest.com

TV SHOW
Yazar: Betül Polat

Bu dönemde çocukların haber ve programlara maruz kalmamaları önemlidir. Olabildiğince
çocuklarla beraber haberleri ve Corona Virüsü ile ilgili olan programları izlemekten kaçının.
Bunun yerine evinizde kendi programınızı oluşturarak çocuğunuzla bu konuyu
konuşabilirsiniz. Bu programda kukla kullanmak hem çocuğunuzun ilgisini çekecek, hem de
programı oyun temelinde kurmuş olacaksınız. Unutmayın, çocuğa giden her yol oyun
üzerinden geçer. Bu nedenle sizin için bir televizyon programı örneği hazırladık. Bu
programa 3 kişi katılıp, her rolü bir kişinin canlandırması beklenmektedir. Özellikle Corona
Virüsünün konuşma metni büyük bir hassasiyetle okunmalıdır ve çocuğu korkutacak herhangi
bir söylemden kaçınılmalıdır.
İşte o Tv Show..

Spiker : Sevgili seyirciler bildiğiniz gibi günlerdir ülke ülke
gezen bir virüs hakkında konuşuyoruz. Bugün programımızda bu virüsü yani Korona Virüsü
ağırlamaya karar verdik. Doğrusu herkes gibi biz de gerginiz. Ama bu olayı bir de onun

açısından bakmak hepimize iyi gelir diye düşünüyoruz. İşte karşınızda aylardır insan insan
gezen o Virüs! Korona Virüsü!

Korona Virüsü : Selam ben bir virüsüm! Benim
kardeşlerim grip ve öksürük. Benim adım ise Korona Virüs. Sen seyahat etmeyi sever misin
bilmem amaa ben bayılırım. İlk Çine gittim gezmeye ve orada birçok şehri gezdim, hatta bir
çok ev gezdim biliyor musun? Bunu nasıl başardığımı merak etmiş olabilirsin

Hemen

açıklayayım.
Ben havada öylece süzülmem, yanı kuşlar gibi uçamam. Ben insandan insana geçer, oradan
da diğer insanlara geçerim. Beni duyan insanlar hemen endişelenmeye ve korkmaya başlıyor
ama aslında beni bir dinleseler anlayacaklar. Ben insanları çok seviyorum ve onlarla zaman
geçirmeye bayılıyorum. Ama onlara istemeden hasta ediyorum

Hangi insana gittiysem 14

gün içinde ateşi çıkıyor ve öksürmeye başlıyor. Ama en çok yaşlılar bir anda hastalanıyor,
çocuklara pek zararım olmuyor. Sanırım çocuklar beni seviyor

Ama doktorlar kesin

çözüm bulana kadar insanlarla gezmem sağlıklı görünmüyor. Belki bir gün ben de grip gibi
olup, zaman zaman sizinle oynamaya gelebilirim. Şimdilik hoşça kalın..

Spiker: Korona Virüsü dinledik. Aslında bize yakın olmayı ve
bizimle konuşmayı isteyen bir virüs sadece

Hem de minnacık

Ama şu an bize zarar

verdiği için ondan uzak durmamız ve hatta kaçmamız gerekiyor. Peki insanlar üzerinden
atlayarak bulaşan ve sınır tanımayan bu virüsten nasıl korunacağız? İşte bu soruların cevabı
için Doktorumuz Peruk bizlerle. Sevgili Peruk, neler yapmalıyız?

Doktor Peruk: Herkese merhaba. Gözümüzle göremediğimiz
minicik bir virüsten kaçmaya çalışıyoruz sadece. O yüzden korkmaya gerek yok, herkes sakin

olabilir. Bizden milyonlarca kat küçük bir virüs o

Evet çok tehlikeli ama ondan kaçmamız

da oldukça basit. Öncelikle günde 15-20 kere ellerimizi bool su ve sabunla yıkamak. Çok
kolay değil mi? Zaten bunu her gün yapıyoruz

Tuvaletten çıktıktan sonra, oyuncaklarla

oynadıktan sonra, yemek yemeden önce ve yemek yedikten sonra… Yani yaptığımız her işten
sonra ellerimizi yıkamalıyız. Ve sanki ellerimizde parmak boyası varmış gibi düşünerek
ellerimizi yüzümüze götürmemeliyiz
Tv show’a özel kukla çeşitleri
Aşağıda hastane konseptinde çeşitli kukla resmini bulabilirsiniz. Bu Tv Show’u yapmadan
önce çocuğunuzla beraber bu kuklalardan yapıp, gerçek bir hastane ortamı oluşturabilirsiniz.

