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anne baba ve eğitimcilere öneriler

                                                                              

                                                                                       

     Sevgili anne – baba ve eğitimciler, 

Yumurcak - Benim Dinim Setimiz; çocuklara, Allah’ı ve yarattığı bütün güzellikleri 

tanıtıp güzel dinimizi sevdirmeyi hedeflemektedir. 

Bu kavramları verirken; hem içerik hem resimleme yönüyle 5 - 6 yaş grubu çocuklarının 

ilgi, istek, hayal dünyası ve gelişim özellikleri dikkate alınmıştır. 

Aynı zamanda amacımız; bu seti uygularken çocuğunuzla birlikte zevkli ve eğlenceli    

dakikalar geçirmenizdir.  

Setimizdeki kitaplar, mübarek günler, özel haftalar ve diğer konuların önem sırası dikkate 

alınarak numaralandırılmıştır. 

Çocuğunuzla birlikte, bu güzel seti uygularken nelere dikkat etmeniz gerektiği şu şekilde 

sıralanmıştır: 

•Çocuğunuza, bu sette işlenecek olan konuların ne kadar önemli olduğu vurgulanmalıdır. 

•Dinimiz, sevgi ile anlatılmalı ve anlatılan konu sevgi cümleleri ile süslenmelidir.

•Kitaplarımızın uygulanacağı ortam en güzel şekilde düzenlenmelidir.

•Bu çalışmaya saygı duyduğumuzu, giysimiz, duruşumuz ve hareketlerimizle belli 

etmemiz gerekmektedir. 

•İlk kitabımız, mübarek gün ve geceler için ayrılmıştır. Bu özel günler, dikkate       

 alınarak kitap uygulanmalıdır.

•Benim Dinim Setinin, diğer kitapları da eylül ayından başlayarak haziran ayına 

kadar işlenecek konu ve kavramlardan oluşmaktadır.

•Her gün 2 sayfadan fazla çalışılmamalı. Ertesi gün ise yeni sayfalara geçme-

den işlenen konular tekrar edilmelidir. 

•Çocuğunuz, öğrendiği kavramları günlük hayatında uyguladığında mut-

laka ödüllendirilmelidir. 

•Her kitaba ait soru kartları, çocuğunuz tarafından cevaplandırıl-

malı, öğrendiği konular  değerlendirilmelidir.
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Pıt pıt damlar. 
Her yere yağar. 
Etrafı yıkar. 
(Yağmur) 

Vuu vuu eser.            
Her yerde gezer.
Süpürüp temizler. 
(Rüzgâr)

ALLAH TEMİZDİR, 
TEMİZ OLANI SEVER.

Çevremiz kirleniyor. Ama Allah, Kuddüs ismiyle dünyamızı temizliyor. Bunu da rüzgâr ve-
yağmuru görevlendirerek gerçekleştiriyor. Biz, insanların da temiz olmasını istiyor. 

Resmi inceleyip rüzgâr ve yağmur sesini taklit etmeye çalışalım.
Siz, rüzgâr olsaydınız nerelere esmek isterdiniz? Neden? 
Siz, yağmur olsaydınız nerelere yağmak isterdiniz? Neden? 
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Resmi inceleyip boyayalım. 

Temizlik imanın yarısıdır.
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YAĞMUR DUASI 

Meleklerin elleri damlaları taşırlar

Yaprakların üstüne rahmet olur damlalar 

Çiçekler onu içer

Kuzular onu içer 

Çocuklar suyu içer

Allah’a teşekkür ederler 

Yağ yağ yağmur, teknede hamur 

Ver Allah’ım ver hayırlıca yağmur

Biz teşekkür edersek, meleklerini gönderir 

Yağmur toprağa düşer

Çiçekler onu içer

Çocuklar suyu içer

Allah’a teşekkür ederler 

Yağ yağ yağmur, teknede hamur 

Ver Allah’ım ver hayırlıca yağmur 

                     ( Söz-Beste: Ertuğrul Erkişi) 

Çiçek, kuzu ve çocuk çıkartmalarını uygun boşluklara yapıştıralım.
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 Resimleri dikkatle inceleyelim. 
 İki resim arasındaki farklılıkları bulabilir misiniz?
 Sizce yağmur yağmadığı zaman neler olur?
 Peki, bir yağmur şiiri söyler misiniz?
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Çöpçü balıklar, yengeç, denizanası ve midye denizdeki pislikleri temizler. 

Bu denizin kirlenmemesi için uygun çıkartmaları bulup üzerine yapıştırır mısınız?
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Allah’ın, yarattığı her şeyin bir görevi vardır. 
Sinekler sizce ne yapıyorlar? Peki, onlar bu çöpleri yemezse ne olur?
Bazı çöpler yok edilemez. Cam, kâğıt, teneke ve plastik kutular gibi. Bunlar, çevremiz-

deki geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. Çünkü bu malzemeler kutulardan alınıp fabrika-
larda işlenerek yeniden kullanılıyor.

Geri dönüşüm kutusuna atılabilecek çöpleri işaretleyelim.
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Resimleri inceleyelim. Bu hayvanlar sizce ne yapıyorlar? 
Her hayvan Allah’ın izniyle, kendi vücudunu ve yuvasını temizler. 
Bazıları da başka hayvanları temizler. Tıpkı su aygırının üzerinde bulunan kuşlar gibi. 
Onlar, su aygırının derisinde bulunan pislikleri temizliyorlar.
Haydi, bizler de tertemiz çocuklar olup etrafımızı temizleyelim. 



11

HAYVANLAR
Tavşan, dik kulak.  ( İki elin, işaret ve orta parmağı havaya kaldırılıp oynatılır. ) 

Yılan, tıs tıs.   (Dil, iki dış arasından sıkıştırılarak ses çıkarılır ve kol hareket ettirilir.) 

Zebra, dıgık dıgıdık.  ( Dört parmak kullanılarak yürüyormuş gibi yapılır.) 

Ayı, hım hım.  ( Baş parmak sağa-sola sallanır.) 

Balık,  guluk guluk.  ( İki el, avuç içine doğru birleştirilir. Sağa-sola hareket ettirilir.) 

Sinek, vızzzzzzzz.  ( Dil, iki diş arasına sıkıştırılarak işaret parmağı hızla hareket ettirilir.) 

Yengeç, tak tak tak. ( Baş parmakla, işaret parmağının uçları açıp kapatılır. ) 

Fil, vuuup.  ( Sağ kol, filin hortumu gibi yukarı kaldırılır.) 

Biz, insanlar hepsini çok seviyoruz.  (Gülümsenir ve kollar çapraz yapılarak omuzlara 

kavuşturulur.) 
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Sayfadaki noktaları sırayla birleştirir misiniz? Bakalım hangi kuşun şekli ortaya çıkacak!
Peki, bu kuşun Allah’ın izniyle neler yapabileceğini söyler misiniz?
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Resimleri tek tek inceleyelim. 
Uyguladığınız davranışlarla ilgili resme yıldız çıkartması yapıştırır mısınız?
Bu çocuklar, sizce başka hangi temizlik kurallarına uymalılar? 



Sevgili Peygamberimiz de, temizliği çok severmiş. 

Sık sık banyo yapar, beyaz kıyafetler giyinirmiş. 

Saçını tarar, misvağı ile dişlerini temizler ve güzel kokular sürünürmüş. 

Resmi inceleyelim. Kullandığımız temizlik malzemelerini işaretleyelim.
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Kaplumbağanın, kabuğunun üzerindeki her nesne bir temizlik davranışını gösteriyor. 
Her bölümde yedi nesne bulunuyor. 
Bir hafta boyunca, uyguladığınız temizlik kuralları ile ilgili nesneleri boyar mısınız?
Bakalım, hafta boyunca ne kadar çok temizlik kurallarını uygulamışsınız.
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Peygamber Efendimiz, ağız temizliği ve diş sağlığına önem verirdi. Bunun için de misvakla 
dişlerini temizlerdi. Siz, hiç misvak gördünüz mü? 
Misvak, Arabistan’da yetişen erak ağacının dalından yapılıyor. Günümüzde de birçok 
kişi misvak kullanıyor. 
Sizler de, dişlerinizi günde en az iki defa fırçalamalısınız.
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Ellerim pis.
Dişlerim pis.
Vücudum pis.
Elbisem de pis.
Nerede sabun?
Nerede fırça?
Nerede su?
Nerede havlu?
Köpük köpük.
Fış fış fış.
Pat pat pat.
İşte, temizlik tamam.
Artık ellerim, temiz.
Dişlerim temiz.
Vücudum temiz.
Elbisem de temiz.
Hem de mis mis mis!



Sırasıyla resimleri inceler misiniz? 

Siz, hiç abdest aldınız mı? 
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Yusuf önce, “Niyet ettim, Allah rızası için abdest almaya.” diyerek niyet ediyor.

Besmele çekerek, ellerini 
bilekleriyle beraber yıkıyor.

Sağ eliyle üç kere 
ağızını su ile yıkıyor.

Yine sağ eliyle üç kere 
burnunu su ile yıkıyor.

Daha sonra iki avucuna 
su alarak yüzünü üç 

kere yıkıyor.

Ardından, önce sağ, sonra 
sol kolunu dirsekleriyle 

beraber yıkıyor.

Ellerini ıslatıp sağ elinin 
içi ve parmaklarıyla başını 

mesh ediyor.

İki elinin şehadet parmaklarıyla kulaklarının içini, 
baş parmaklarıyla da kulaklarının dışını mesh ediyor. 

Sonra da boynunu ellerinin dışıyla mesh ediyor.

Son olarak önce sağ, sonra 
sol ayağını topuklarıyla bera-

ber üçer kere yıkıyor.



Eller, ağız, burun, yüz 
Kollar, baş, kulak, boyun
En sonunda yıkanınca ayaklar
Tamamlanır namaz için abdestler

Allah’ın izniyle 
Kabul olunur 
Kılınan bütün namazlar
Melekler mutlu olurlar

  Söz-Beste : Betül ERTEKİN
              Yasin İLHAN

Bu güzel şarkıyı öğrendikten sonra sırasıyla vücudunuzun hangi 
bölümleriyle abdest aldığınızı söyler misiniz?
Şimdi de, uygun çıkartmaları yuvarlakların içine yapıştırmalısınız.

Baş

Kol

Boyun

Yüz

Ayak

Ağız

Burun

El

Kulak

19



Resimleri dikkatle inceleyelim.

Namaz dışında başka, hangi ibadetlerimizi yaparken abdestli olmalıyız?

Yusuf, abdest aldıktan sonra neler yapabilir? Çizgileri tamamlayarak ona yardımcı olalım.
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Günlük olarak kıldığımız farz namazları; sabah, öğle, ikindi, akşam ve  yatsı olmak 
üzere beş vakitten oluşmaktadır. 
Resimleri inceledikten sonra, sırasıyla numaralı çıkartmaları uygun resme yapıştıralım.

SABAH ÖĞLE

AKŞAM YATSI

İKİNDİ
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Namaz en güzel şükürdür.

Namaz, en önemli ibadetlerden biridir. 

Allahü Tealâ, “Namazı güzel kılınız. 

Muhakkak ki namaz belirli vakitlerde 

müminlere farz kılınmıştır.” demiş.

Sizce, Yusuf ve Yaren namaz kılarken 

neden mutlu görünüyorlar?

Siz, namaz kılarken neler hissedersiniz?
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EZANIN SÖZLERİ 

Allahü Ekber, Allahü Ekber. 
Allahü Ekber,  Allahü Ekber. 

Eşhedü en lâ ilâhe illallah.
Eşhedü en lâ ilâhe illallah. 

Eşhedü enne Muhammeden-Resûllûllah.
Eşhedü enne Muhammeden-Resûllûllah. 

Hayye alessalâh. Hayye alessalâh.
Hayye alelfelâh. Hayye alelfelâh.

Allahü Ekber, Allahü Ekber. 
La ilâhe illâllah. 

Ezanın sözlerini hep birlikte tekrar edelim. 
Ezan namaza davettir. Ezanı, hiç konuşmadan ve farklı işlerle uğraşmadan dinlemeliyiz. 

Daha sonra da dua ederek, Aziz Allah demeliyiz. 
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Bilâl-i Habeş-i Hazretleri, ilk iman edenlerdendi. Aynı zamanda O, çok dürüst bir 
insandı. 

Bilâl-i Habeşi Hazretlerinin, bir başka özelliği de sesinin çok güzel olmasıydı. 
O, Hazreti Ebubekir’le çok iyi arkadaştı ve onun yardımlarıyla, Müslüman olmuştu. 
Hazreti Ebubekir, kendi kölesiyle onu değiştirerek, kötü sahibinden kurtarmıştı. 
Peygamber Efendimiz de, buna çok sevinmişti. Hazreti Ebubekir’e çok dua etti. 
Özgürlüğüne kavuşan Bilâl-i Habeşi Hazretleri, hemen Peygamber Efendimizin ya-

nına gitti. Bir süre sonra, tamamlanan Mescid-i Nebevî’de Bilâl-i Habeşi Hazretleri ezan 
okumaya başladı. Artık O, çok mutluydu. Çünkü çok sevdiği Peygamber Efendimizin 
yanında duruyor. Ve mescitte rahatlıkla ibadet edebiliyordu. 

Ancak Bilâl-i Habeşi Hazretleri, Peygamber Efendimizin vefatından sonra çok üzül-
dü. Mekke’de her şey ona, Peygamber Efendimizi hatırlatıyordu. Bilâl-i Habeşi Hazret-
leri, bu yüzden Şam’a gitti. Daha sonra Hazreti Ömer’le birlikte Mekke’ye geri döndü. 

Bir gece rüyasında, Peygamber Efendimizi gördü. 
Peygamber Efendimiz:
- Bunca ayrılık yetmedi mi? Ya Bilâl, hâlâ kabrimi ziyaret etmeyecek misin, diyordu. 
O gece Bilâl-i Habeşi Hazretleri heyecanla uyandı. Ertesi gün de hemen Medine’ye 

gitti. 
O, Peygamber Efendimizin kabrine girer girmez, Kurân-ı 

Kerîm okudu. Sonra da yere düşüp bayılmıştı. Kendine gel-
diğinde, Peygamber Efendimizin torunları başucunda duru-
yordu.  

Bilâl-i Habeşi Hazretleri onları gördüğünde çok sevinmiş-
ti. Her ikisini koklayıp:

- Peygamber Efendimize ne kadar çok benziyorsunuz, 
dedi. 

Onlar da:
- Dedemiz, seni çok severdi. O’nun hatırı için ezan okur 

musun, dediler. 
Bilâl-i Habeşi Hazretleri onları kırmaya-

rak ertesi sabah ezanı Mescid-i Nebevî’de 
okudu. 

“Allahü Ekber!” dediğinde bütün Medi-
ne halkı ayağa kalktı.

Herkes, Peygamber Efendimizin ha-
yata döndüğünü zannetmişti. 

O günden sonra, Bilâl-i Habeşi Hazret-
leri bir daha hiç ezan okumadı. 

24



Namaz vakti geldiğinde, caminin minaresine çıkıp ezan okuyan kişiye müezzin denir.
Kesik çizgileri tamamlayıp resmi boyar mısınız? 
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NAMAZ KILMADAN ÖNCE 
Abdest almalıyız.
Vücudumuzu, elbiselerimizi ve namaz 
yerini temizlemeliyiz. 
Kıbleye dönmeliyiz.
Namazın vaktini bilmeliyiz.
Namaza başlamadan önce niyet etmeliyiz. 

NAMAZ KILARKEN 
Gülmemeliyiz.
Konuşmamalıyız.
Yemek yememeliyiz.
Kıbleye doğru dönmeliyiz.
Namazımızı yarım bırakmamalıyız.
Ayak parmak uçlarımızı seccadeden 
kaldırmamalıyız. 
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Yaren, sizce namaz kılarken nereye doğru yönelmelidir? 
Doğru olanı bulup çizgiyle birleştirir misiniz?
Dinimizde, Müslümanların kıblesi, Kâbe’dir. 
Çünkü Orası Müslümanlar için kutsal bir yerdir. 
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İlk olarak kırmızı, mavi ve sarı renkli grapon kağıtlarını küçük küçük koparıp yuvarlayalım.
33 kırmızı , 33 mavi, 33 sarı grapon kağıdını  yapıştırarak Sübhanallah, Elhamdülillah 
ve Allahü Ekber çekilecek tespihi tamamlayalım.
Namaz kıldıktan sonra, 33 SÜBHANALLAH, 33 ELHAMDÜLİLLAH, 33 ALLAHÜ EKBER 
tespihlerini çekelim.
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Abdülkadir Geylani Hazretleri, küçük bir çocuktu. Annesi, onu okutmak için uzak bir 
yere gönderecekti. İhtiyaçlarını karşılayabilmesi için hırkasının cebine bir kese altın koy-
du. Sonra da, “Oğlum, hiçbir zaman yalan söyleme. Allah doğru olanları sever.” dedi. 

Abdülkadir Hazretleri, yakınları ile birlikte yolda giderken karşılarına kötü adamlar çık-
mıştı. Onlar, herkesin eşyalarını ve paralarını almışlardı. Ancak Abdülkadir, küçük olduğu 
için onun üzerine hiç bakmamışlardı. 

Kötü adamlardan biri, onun akıllı bir çocuk olduğunu fark edince, “Söyle bakalım! 
Senin  yanında hiç altın var mı?” diye sordu. 

Abdülkadir Hazretleri de annesinin sözünü hatırlayarak, “Evet, var!” dedi. 
Kötü adam çok şaşırmıştı. Ardından, “Neden altınların yerini söylüyorsun ki!” dedi. 

O da, “Çünkü annem, hep doğruyu söylememi istedi.” diyerek cevap verdi. Adamlar, 
bu söylenilenleri duyunca kendilerinden çok utanmışlardı. Sonra da herkesin eşya ve 
parasını geri verdiler. 
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Sizce, öğretmeni Yaren’e nasıl bir cevap vermiş olabilir? 
Siz Yaren’in yerinde olsaydınız ne yapardınız? 

Çocuklar, bu 
ütüyü kim kırdı?

Öğretmenim, 
yanlışlıkla ben 

kırdım.
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anne baba ve eğitimcilere öneriler

                                                                              

                                                                                       

   Peygamber Efendimizin, yaşadığı dönemde Ka’b bin Mâlik Hazretleri, 

çok güzel şiirler yazıyordu. 

Bir süre sonra Sevgili Peygamberimiz, herkesi sefere çağırmıştı. Ancak Hazre-

ti  Ka’b önceden hazırlık yapmamıştı. Daha sonra  onların arkalarından yetişmeyi 

düşünse de gidememişti. 

Sefer sona erip de Müslümanlar, Medine’ye doğru harekete geçince, Hazreti 

Ka’b çok endişelendi. Efendimize nasıl cevap vereceğini düşünüyordu.   

Peygamberimizin, Medine’ye geldiği haberini duyunca da Hazreti Ka’b hemen 

O’nun  yanına gitti. 

Peygamber Efendimiz, ona neden sefere gelmediğini sordu. 

Hazreti Ka’b da üzüntülü bir şekilde: 

- Biliyorum ki, bugün yalan söyleyip sizi memnun etsem Allahü Tealâ, bana gü-

cenebilir. Eğer doğrusunu söylersem de siz bana kızacaksınız. Ancak ben doğruyu 

söylemekle Allah’tan özrümü kabul etmesini diliyorum, dedi. 

Hazreti Ka’b, dışında iki sahabi de doğruyu söylemişti. 

Bunun üzerine, Efendimiz, Allahü Tealâ, kendileri hakkında karar verinceye kadar 

beklemelerini söyledi. 

Hazreti Ka’b, uzun süre sabırla bekledi. Çevresindeki kişiler, doğruyu söyleyip 

kendini küçük düşürdüğü için ona çok kızıyorlardı.

Bir gün, sabah namazından sonra Peygamber Efendimiz, bu üç sahabinin 

tevbelerinin kabul edildiğini halka ilân etti. Bunun üzerine sahabiler bu güzel 

müjdeyi Hazreti Ka’b’la birlikte diğer iki arkadaşına da söylediler. 

Peygamberimiz de bu habere çok sevinmişti. O günden sonra Haz-

reti Ka’b, Peygamber Efendimizin yanından hiç ayrılmadı ve hep 

doğru sözlü oldu. 
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Yaren’e ait olan eşyaları bulup işaretleyebilir misiniz? 
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  Hazreti Âdem, Allah tarafından ilk yaratılan insandı. Ardından Hazreti 

Havva yaratılmıştı. Her ikisi de cennette yaşıyorlardı. Yüce Allah, Onlara 

cennetteki bütün nimetleri gösterdi. 

Ancak Allah, Onlara birşeyi yasakladı. Hazreti Âdem ve Hazreti Havva 

ise Allah’a verdikleri sözü zamanla unuttular. Ardından ikisi de cennetten 

dünyaya gönderildiler.

Hazreti Âdem ve Havva, bu duruma çok üzüldüler. Hatalarını anlayıp 

Yüce Allah’tan özür dilediler. Uzun yıllar,  Allah’a kendilerini affetmesi için 

dua ettiler. 

Allah da,  Onların bu dualarını kabul etti. 
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   Yusuf’un babası, bazı akşamlar işten çıktıktan sonra  alışveriş yapıyordu. O akşam, bü-
yük bir markete girmişti. Yiyecek ve temizlik malzemeleri derken market arabası dolmuştu. 
Kasiyer, tek tek alınan malzemelerini kontrol edip kasadaki tuşa basıyordu. Ancak iki tane 
çikolatayı fark etmemişti. 

Babaları: 
- Çikolataları unuttunuz, dedi. 
Kasiyer gülümsedi: 
- Ne kadar düşüncelisiniz!  Bazı kişiler böyle durumlara hiç dikkat etmiyor, dedi.  
- Haklısınız! Ama ben  parasını ödemediğim bir şeyi asla almak istemem. Hem kul hakkı-

na girmiş olurum, dedi. 
Arka sırada bekleyenler de, “Sizden Allah razı olsun.” dediler. Babaları, ödeme yaptıktan 

sonra o telâşla para dolu cüzdanını yere düşürmüştü. Ama cüzdanı düşürdüğünü ne o, ne 
de çevresindekiler fark edebilmişti.  Çünkü cüzdan, düşer düşmez  kasanın altına kaymıştı. 

Babaları eve döndüğünde, Yusuf, Yaren ve annesi poşetleri boşaltmaya başladılar. Ba-
bası da elini yüzünü yıkayıp kıyafetlerini çıkartıyordu. Tam o sırada pantolonunun cebinde 
cüzdanın olmadığını fark etti. Heyecanla: 

- Cüzdanımı düşürmüşüm, dedi. 
Hep birlikte dışarıya ve arabanın içine baktılar. Ama cüzdanı bulamadılar. 
Babaları: 
- Markette düşürmüş olmalıyım. Artık geç oldu. Yarın cüzdanımı orada ararım, dedi. 
O gece market kapandıktan sonra, görevliler tarafından her yer temizlenmeye başlamıştı.  

Temizlik görevlisi, kasaları süpürürken para dolu bir cüzdan gördü. 
Kendi kendine:
- Nasıl olsa, bunun sahibi bulunamaz. Hem cüzdanı ben buldum. Benim hakkım dedi ve 

cebine koydu. Ancak, temizlik görevlisi gece boyunca uyuyamamıştı. İçinden bir ses, yaptı-
ğının doğru olmadığını söylüyordu. Sabah kalktığında cüzdanı yanına aldı. 

Yusuf ve Yaren’in babası da kahvaltı ettikten sonra: 
- Çocuklar, ilk olarak markete gideceğim. Belki cüzdanı bulan olmuştur, dedi. 
Yusuf ve Yaren: 
- Babacığım, inşallah cüzdanını bulursun, dediler. 
Babaları, hemen markette  ödeme yaptığı kasiyerin yanına gitti.
Kasiyere: 
- Dün buralarda cüzdanımı düşürmüşüm.  Acaba bulan oldu mu, dedi. 
Kasiyer: 
- Hayır, efendim. Siz adres bırakın. Bulursak hemen size  iletiriz, dedi. 
O sırada temizlik görevlisi konuşulanları duymuştu. Kalbi heyecandan küt küt atıyordu. 

Ama cüzdanı vermeye de cesaret edemiyordu. Babaları, üzgün bir şekilde oradan ayrıldı. 
Akşam eve döndüğünde anneleri: 

- Üzülme! Sen, bugüne kadar kimsenin hakkını yemedin. Eminim, Allah sana yardım ede-
cektir, dedi. O sırada kapı çaldı. 

Babası kapıyı açtığında karşısında yabancı bir adam gördü: 
- Buyurun! Ne istemiştiniz, dedi. 
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Temizlik görevlisi utanarak: 
- Şey... Ben sizin cüzdanınızı getirdim. Dün akşam markette buldum. Özür dilerim, kendim 

bulduğum için benim hakkım olarak düşünmüştüm. Oysa bu cüzdanda sizin çalışmanızın 
karşılığı olan paralar var. Allah, benim bu yaptığımdan razı gelmeyecektir, dedi. 

Babaları çok duygulandı ve Allah’a çok şükretti. 
Ardından: 
- İnşallah, hiç kimse başkalarına ait olan şeyleri sahiplenmez, dedi. 
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Resmi inceleyelim.
Su içilmeden önce besmele çekilir. Daha sonra oturularak, sağ elle ve üç yudumda su içilir.
Son olarak da Allah’a şükredilir.
Şimdi, siz de bu şekilde su içer misiniz?
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Önce küçük dikdörtgenleri makasla keselim. Sonra da parçaları doğru bir şekilde  
birleştirerek yapıştıralım. Bakalım, nasıl bir resim ortaya çıkacak! 
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Hazreti İbrahim’in, hanımı Hazreti Hacer’den İsmail adında bir çocuğu 

olmuştu. Ancak bir süre sonra Hazreti İbrahim, onları çok ıssız bir yer-

de tek başına bırakmak zorunda kaldı. Hazreti İbrahim dönüp giderken 

Hazreti Hacer: “Ey İbrahim, bizi bu ıssız ve kimsesiz vadide bırakıp da 

nereye gidiyorsun?”dedi. Hazreti Hacer tekrar: “Ey İbrahim! Bizi bura-

da bırakmanı sana Allah mı, emretti?” diye seslendi. Hazreti  İbrahim 

de: “Evet!” diyerek oradan ayrıldı. Hazreti Hacer, Allah’ın emri olduğunu 

duyunca hiç çekinmeden orada kalmayı kabul etti. Aradan günler geçti. 

Yanlarındaki su ve hurma bitti. Etrafta kimseler yoktu ve çocuk susuzluk-

tan ağlıyordu.

Hazreti Hacer, su aramaya başladı. Safa tepesine çıkıp etrafa baktı. 

Ama kimseyi göremedi. İndi ve koşarak Merve tepesine geldi. Etrafına 

bakındı, yine kimseyi görmedi. Bir yudum su bulmak için Safa ile Merve 

arasındaki bu gidiş gelişi yedi defa tekrar etti. Yedinci defa Merve’ye çıktı-

ğında şimdiki zemzem kuyusunun bulunduğu yerde Cebrail isimli meleği 

gördü. Oradan su fışkırıyordu. Hazreti  Hacer, hemen gidip o sudan  içti. 

Çocuğuna da içirdi.

Ardından Hazreti Hacer, su boşa akmasın diye kumda çukur yapıp 

içine dolması için uğraşmaya başladı. Çünkü su bitecek diye çok korku-

yordu. “Zem zem” yani “Dur dur” demesiyle birlikte suyun akışı azalmıştı. 

O günden sonra, bu mübarek suyun adı, zemzem oldu. 

Hazreti Hacer’in, suyu bulmasından sonra Mekke vadisinden geçen 

kişiler orada kalmak için Ondan izin istediler. Hazreti Hacer de izin verdi. 

Artık Allah’ın izniyle ne Hazreti Hacer, ne de oğlu Hazreti İsmail yalnız 

değildi. 
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Günlerden bir gün Yüce Allah, Hazreti İbrahim’den Kâbe’yi yap-

masını istedi.  

İlk önce, Hazreti İsmail ile birlikte temeli kazmaya başladılar. 

Ardından Hazreti Âdem’in zamanında yapılmış Kâbe’nin temelini 

buldular. Aynı temel üzerine Kâbe’yi inşa ettiler. Hazreti İbrahim, 

oğlunun getirdiği  taşlarla, Cebrail isimli meleğin  tarifine uyarak 

Kâbe’yi yapmaya başladı. Nihayet Kâbe’nin duvarları yükseldi. 

Ancak Hazreti İbrahim’in boyu artık yetişmiyordu. Bunun üzerine 

Hazreti İsmail, büyük bir taş getirdi. Hazreti  İbrahim de, bu taşa 

basarak duvar örmeye başladı.  Mübarek ayağının izi bu taşa çık-

mıştı. İşte bu taşa günümüzde Makâm-ı İbrahim denilir. 

Kâbe tamamlanınca  Hazreti İbrahim  oğluna:

“Ey İsmail! İyi bir taş getir ki, hacılara işaret olsun” buyurdu. 

Hazreti İsmail, taş getirdi ise de Hazreti  İbrahim ondan daha iyi bir 

taş  istedi. Bunun üzerine, Hazreti İsmail, Ebu Kubeys dağından, 

Hacer-ül Esved taşını alıp babasına getirdi. Ardından bu mübarek 

taşı Kâbe’nin sağ köşesine yerleştirdiler. Hazreti İbrahim, Kâbe inşa 

edildikten sonra Allah’ın emriyle, bütün Müslümanları Kâbe’ye da-

vet etti. Orada ilk tavafı Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ile birlikte  

yaptı. 
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Resimleri inceler misiniz? 
Sizin hiç hacca giden bir yakınınız oldu mu? Ona, hacda neler yaptığını sorar mısınız? 
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1. İHRAM GİYMEK

HACCIN FARZLARI

2. ARAFAT’TA BEKLEMEK 3. KÂBE’Yİ TAVAF ETMEK
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Öncelikle yaprak çıkartmalarını bulup üzerindeki yazıları bir büyüğümüzün okumasını 
isteyelim.  Ardından uyguladığınız davranışları yazan yaprakları, dala yapıştıralım. 
Bütün yaprakları, tamamladığınızda dalın en üst kısmına çiçekli çıkartmayı 
yapıştırmayı unutmayalım. 



Kâbe maketini kenarlarından keserek yapıştıralım.
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Yaren ve Yusuf’un, resimlerini çizgilerin etrafından keselim. Arkalarına destek çubuklarını ya-

pıştıralım.  Daha önce hazırladığınız Kâbe maketinin etrafında Yaren ve Yusuf’u yedi defa dön-

dürelim. Yani tavaf ettirelim. 

Destek çubuğu

Destek çubuğu
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Şimdi de bir sevgi kapısı oyunu oynayalım mı? 
İki çocuk karşılıklı geçer ve ellerini havaya doğru 
kaldırarak birleştirirler. Diğer çocuklar, tek tek sevgi 
ve saygı sözcükleri kullanarak kapıdan içeriye gir-
meye çalışırlar.

49

İki çocuk aralarında konuşurlar. Bir çocuk 

da ağaç karakterini canlandırır. Çocuklar  birbirlerine 

bakarak: 

- Biliyor musun? Ben, seni çok seviyorum. Çünkü sen çok 

iyi bir arkadaşsın. Bana her zaman yardım ediyorsun. Oyuncak-

larını paylaşıyorsun. Bana teşekkür ediyorsun, der. 

Diğeri de: 

- Ben de  seni çok seviyorum. Çünkü hata yaptığında  özür diliyorsun. 

Hep gülümsüyorsun. Etrafına zarar vermiyorsun,  gibi sözler söyler. 

Ağaç da dallarını sallayarak gülümser. 

Çocuklar:

- Ağaç da sevgimizden istiyor galiba diyerek ona sarılırlar. 

Ağaca: 

- Sen ne kadar güzelsin! Yaprakların ne kadar parlak ve çok! Meyvele-

rin de çok lezzetli görünüyor, derler. 

Ağaç da onlara teşekkür ederek:

- Benim için bu sözler çok önemliydi. Çünkü bizim gibi  bitkilerin 

de sevgiye ihtiyacı var. Bütün canlılar gibi, biz de sevgi ve saygı 

olmadan yaşayamayız, der.  
Nurşen ŞİRİN



Sıra olalım sıra olalım 
İnsanlara biz saygı duyalım 
Alışverişte, pazar yerinde 
Sınıfa girerken sıra olalım 

Çeşme başında dolmuşlarda 
Otobüslerde sıra olalım 
Kavga etmeden öne geçmeden 
Sıradakine biz saygı duyalım 
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Çöp kutusuna atılmaması gerekenleri işaretler misiniz? 
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Peki, siz tabağınızdaki 
yemekleri bitiriyor musunuz? 
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(Bir el yumruk yapılır ve diğer eldeki parmaklar 
konuşturulur.) 
Bir gün arkadaşımla beraber yürüyordum.(Parmaklarla 

yürüyormuş gibi yapılır.) 
Birden bir ağlama sesi duydum. (Ağlama taklidi yapılır.) 

Yavaşça duvara yaklaştık. (Diğer parmaklar yaklaştırılır.) 
Önümdeki çöp  bidonundan ağlama sesi geliyordu. 

“Tık, tık tık” diye vurdum. (Vurma hareketi yapılır.) 
(Parmaklar hareket ettirilerek devam edilir.)
- Neden ağlıyorsun? 
Çöp bidonu kalın sesi ile cevap verdi: 
- Ben ağlamıyorum! İçimdeki yemekler ağlıyor. 
Ağlama sesi daha da arttı. 
- Hey, yemekler siz neden ağlıyorsunuz? 
- Çünkü insanlar bizi tabaklarında bırakıyorlar. Sonra da bizi çöpe dö-

küyorlar. Bizi çöpe atanlar, bir dakika bile burada kokudan duramazlar. 
Biliyor musunuz?

- Çöpçü de bizi alıyor. Üzerinde sineklerin dolaştığı daha büyük bir 
çöplüğe götürüyor. Üzerimize böcekler konuyor. Onlar da bizi yiyorlar. 
Bu bizi öyle üzüyor ki! Diğer parmaklar konuşturulur: 

- Peki, biz sana nasıl yardımcı olabiliriz?                                                                   
Yemekler: 

- Artık bizim sonumuz yaklaştı. Birazdan çöp arabası bura-
da olur. Ama bizden sonraki yemeklere yardımcı olabilirsi-

niz. Lütfen herkese şu mesajımızı iletir misiniz? İnsanlar 
yiyeceklerini israf etmesinler.

Çocuklar:
- Tamam siz merak etmeyin! 

Nurşen ŞİRİN



Unutmayalım! Allah, hiçbir şeyin israf edilmesini istemez. 
Elektrik, su, kağıt, yiyecek ve giyecek gibi hiçbir şeyi israf etmemeliyiz.
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Yaren’in pembe kumbarası uzun zamandır boştu. Yaren, dolaptan bir eşyasını alırken 
kumbarasını yere düşürdü. 

Kumbarasını eline aldığında:
- Aaa...İçi boşmuş, dedi. 
Yaren’in o anda harçlığı da yoktu. “Kumbaramı nasıl doldurabilirim ki” diye düşündü. 
“Buldum!” dedi kendi kendine. Hamurdan yaptığı faaliyetleri satıp paraları kumbarasın-

da biriktirecekti. Kısa bir süre içerisinde teyzesi ve halası Yaren’in hamurdan yaptığı çiçekleri 
satın almışlardı. 

Annesi-babası ve Yusuf, onun bu gayretine çok şaşırdılar. Yaren’e yardım etmeye karar 
verdiler. 

Annesi yaptığı börekleri satıyor, babası akşam eve döndükten sonra tahtaları oyarak ku-
tular yapıyordu. Yusuf da kardeşine hamurdan faaliyetler yaparak yardımcı oluyordu. 

Kısa bir süre içerisinde, kazandıkları paralarla kumbara ağzına kadar para ile dolmuştu. 
Biriktirilen paralarla, hep birlikte marketten alışveriş yaparak birçok yiyecek aldılar. 
Hemen ihtiyacı olan ailelere götürdüler. Ayrıca Yusuf ve Yaren’in, küçülmüş kıyafetlerini 

de verdiler. O gün Yarenler ailece, çok büyük sevap işlemişlerdi. 
Akşam olduğunda Yaren kumbarasına sarılıp mutlu bir şekilde uyudu. Çünkü pembe 

kumbara, para biriktirip insanlara yardımcı olmalarına vesile olmuştu. 
O günden sonra ailece, kumbarada para biriktirip bu yardımları devam ettirmeye karar 

verdiler.  
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Tutumlu Çocuk
Kumbaramızı açalım. Kumbaramızı açalım
Paramızı sayalım
Biz tutumlu çocuklarız paramızı boşa harcamayız
Biz tutumlu çocuklarız lay liri lay lay lom

Para her şey değildir. Para her şey değildir
Sakın unutmayalım. Sakın unutmayalım
Biz tutumlu çocuklarız paramızı boşa harcamayız
Biz tutumlu çocuklarız lay liri lay lay lom

Hakkı Sunat

Siz de, kendinize boş ilâç veya meyve kutularından kumbara yapabilirsiniz. 
Peki, biriktirdiğiniz paraları nasıl değerlendirmek istersiniz? 
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Yukarıdaki inek faaliyetini kesip boyayalım. 
Kurban Bayramı dört gün boyunca kutlanır. İlk üç gün boyunca kurban kesilebilir. 
İneğin dışında koyun, deve, keçi de kurban edilebilir. 
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