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ÖNSÖZ

Kýy met li an ne ba ba  ve eğitimciler,

He pi miz bi rer bah çý va nýz. Ama cý mýz de ði þen dün ya þart la rý na gö re na di de 

çi çek ler ye tiþ tir mek tir. Yav ru la rý mýz biz le rin çi çek le ri dir. Her çi çek biz den sev gi, 

emek ve fe da kâr lýk ister. Biz bun la rý ver di ði miz sü re ce ama cý mý za ula þa bi li riz. 

Bu nun için okul ön ce si dö ne me önem ver me m iz ge rek mek te dir. Okul öncesi 

dönem her þeyin temelidir. Çocuðun fizikî, zihnî, hissî vb. birçok alanda en hýzlý 

geliþim gösterdiði dönemdir. Çocuklar bu dönemde öðrenmeye açýk, meraklý 

ve çok dinamiktirler. Onlarýn bu kapasitelerini en iyi þekilde geliþtirmek baþta 

siz anne ve babalarýn sonra da eðitimcilerin en büyük görevidir. Bu yaþlarda 

çocuklar duyduklarýna inanýr, kendisine söylenenleri þartsýz kabul eder ve 

kolay kolay unutmazlar. Ýþte böyle kritik bir dönemde çocuða sunulan bilgile-

rin doðruluðu, alt yapý oluþturma ve bilinç altýný besleme açýsýndan çok önem 

taþýmaktadýr.

Gelecekte inancý saðlam, kendisiyle barýþýk, insanlarla iyi iliþ kiler içinde 

olan; çalýþkan, dürüst, baþarýlý, anne babasýna karþý hürmetli, vatanýný mille-

tini ve tüm dünyayý sevgiyle kucaklayan fertler yetiþtirmek istiyorsak onlarýn 

maddi ihtiyaçlarýný karþýladýðýmýz gibi manevî ihtiyaçlarýný da karþýlamamýz 

gerekmektedir.

Bizler Muþtu Yayýnlarý olarak geleceðimiz olan çiçekleri en güzel þekilde 

yetiştirmek adına sizlere destek olmaya çalýþý yoruz. Güzel dinimizi; okul 

öncesi çocuklarýnýn seviyelerine uygun bir þekilde, eðlendirerek ve sevdirerek 

öðretmek amacýyla Güzel Dinim Seti'ni hazýrladýk. Bu setin siz deðerli anne 

babalara ve nadide çiçekle rimize faydalý olmasýný diliyoruz.

Muþtu Yayýnlarý   





Sevgili arkadaþlar,
Çevremize baktýðýmýz zaman sonsuz                     

     güzellikler görürüz. Ýnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve 
 dünyamýz çok mükemmel bir þekilde yaratýlmýþtýr. 

Beni ve bütün bu güzellikleri yaratan Allah’týr.
 Ben Allah’ý çok seviyorum. Siz çevrenizde

ne gibi güzellikler görüyorsunuz?               
                                Anlatýr mısınız? 

Çevremizdeki güzellikler karþýsýnda, “Allah ne kadar 
güzel yaratmýþ!” diyerek çocuklara örnek olunuz.

8



                Ben Müslüman bir çocuðum. 
                             Dinim Ýslâm'dýr.
               Kutsal kitabým Kur’ân-ý Kerîm’dir. 
                               Peygamberim 
                       Hazreti Muhammed’dir.

                       Ben de Müslüman bir çocuðum.
            Benim de dinim Ýslâm'dýr. Kutsal kitabým 
   Kur’ân-ý Kerîm’dir. Kur’ân-ý Kerîm, Allah’ýn emir ve 
 yasaklarýný bize bildiren kutsal bir kitaptýr. Sevgili 
Peygamberimiz þöyle buyuruyor: “Sizin en hayýrlýnýz, 

Kur’ân-ý Kerîm’i öðreten ve öðreneninizdir.” Ben de 
Kur’ân-ý Kerîm’i okumayý öðreneceðim. 

Ya siz...

Yukarýdaki bilgileri çocuklarýn seviyesine uygun bir þekilde açýklayýnýz. 
Bu bilgileri ezberlemeleri konusunda onlara destek olunuz.

9
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Yukarýdaki bilgileri çocuðunuzun seviyesine göre açýklayýnýz. 
Her birisiyle ilgili kısa bilgiler veriniz.  
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                                      Sevgili çocuklar, 
                           Pey gam be ri mi z'in adý, Haz re ti Mu ham med’dir.
                       Peygamberimiz, 20 Ni san 571 yý lýn da Mek ke ’de 
                  doð du. An ne si nin adý Âmi ne, ba ba sý nýn adý 
       Ab dul lah ’týr. De de si nin adý Ab dul mut ta lib, am ca sý nýn adý 
 Ebuta lib ’dir. Pey gam be ri miz, 8 Ha zi ran 632 yý lýn da Me di ne ’de 
       ve fat et ti. Pey gam ber Efen di mi z'in adý ný duy du ðu muz za man  
      “Al la hüm me sal li alâ sey yi di na Mu ham med.” de me li yiz. 
 Hay di, bu gü zel sö zü hep be ra ber tek rar ede lim!

Sevgili Peygamberimiz'in, hayatýmýzdaki yerini ve önemini çocuklarýn seviyesine uygun bir 
dille anlatýnýz. Yukarýdaki bilgileri öðrenmeleri konusunda onlara destek olunuz. 
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Peygamber Efendimiz diyor ki:
 "Hiçbiriniz kendisi için istediðini Müslüman kardeþi 
  için de istemedikçe gerçek Müslüman olamaz."

Çocuklarýnýza yukarýdaki hadisin anlamýný açýklayýnýz. 
Hadis-i şerifi ezberlemeleri konusunda onlara destek olunuz.

 Yukarıdaki resmi boyayýnýz.
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   Resmi, rakamlarýn renklerine 

uygun olarak boyayınız.
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Nasrettin Hoca hakkýnda çocuklarýnýzý bilgilendiriniz.
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Nasrettin Hoca

 Þu elmayý
güzelce 

yýkayayým.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allah, ne güzel yaratmýþ! 
Tadý ne güzel, rengi ne hoþ!

Elhamdülillah!
Rabbim, bana bu nimetleri verdiðin için 

Sana şükürler olsun.

Çocuðunuzla birlikte bir elma yiyerek bu olayý canlandýrýnýz.
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Mümkünse bir kelebeði ya da kelebek resmini çocuðunuzla birlikte inceleyiniz. 

 Bir zamanlar yapraðýn üzerine býrakýlmýþ birçok yumurta vardý. 
Zamanla yumurtalardan minik týrtýllar çýktý. Týrtýllar yapraklarý 
iþtahla yiyerek çabucak büyüdü. Daha sonra her týrtýl içinde 
barýnacaðý bir koza ördü ve orada yaþamaya baþladý. Tüm 
bunlarý yapabilmeyi onlara, Allah öðretti. Bir süre sonra koza-
dan kelebek çýktý. Allah kelebekleri rengârenk yarattý.

Ke le bek lerin, çiçek bahçesine ulaþmasýna yardýmcý olunuz.

Kozadan Kelebeðe
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Farký Bulalým

Çocuðunuzun yanýnda abdest alarak ona örnek olabilirsiniz.

Yukarýdaki resimleri inceleyiniz. 
Ýki resim arasýndaki 5 farký bularak X ile iþaretleyiniz. 

Yukarýdaki çocuðun ne yaptýðýný  söyleyiniz.



Þeker Horozlar Kasabasý
Be yaz yu mur ta þek lin de ki ev le rin pembe tül ler le süs len di ði þi rin bir ka sa ba var mýþ. Ber-

rak bir ha va, þe ker ko ku lu so kak lar bu ka sa ba yý sa rar mýþ. Bu ka sa ba nýn gök le ri ni, ka nat-
la rý çi çek de sen li kuþ lar he men her  gün kap lar mýþ. Çün kü bu kuþ lar ka sa ba nýn man za ra-
sý ný sey ret me ye bir tür lü do ya maz lar mýþ. Bu kasabada birbirinden güzel Þeker horozlar 
yaþarmýþ.

Onlarýn ba zý la rý sa rý, ba zý la rý da kýr mý zý renk tey miþ. Sa ba hýn ilk sa at le rin de dü þen gün 
ýþýk la rý, þe ker ho roz la rý pý rýl pý rýl par la týrmýþ.

Bu ka sa ba da ho roz la rýn ye di ði tek þey þe ker ka mý þýy mýþ. Bir de ber rak su lar dan iç ti ler 
mi on la rýn ke yif le ri ne di ye cek ol maz mýþ.

Þe ker ho roz la rýn baþ ka ný, ara sý ra ye ni doð muþ olan mi nik þe ker ho roz la rý top larmış. 
Sonra da onları ba zý ko nu lar da bil gi len di rir miþ. Þe ker ho roz ol ma nýn ku ral la rý ný on la ra 
an la týr mýþ: “Yav ru la rým! Bi zim þe ker ka mýþ la rýn dan baþ ka, hiç kim se nin bah çe sin den þe ker 
ka mý þý ye me yin. Yi ye cek le rin hep he lâl ola nýn dan yi yin. Çün kü bi ze bu gü zel lik le ri ve ren 
Al lah öy le is ti yor.” diyerek uyarýrmýþ.

Bi zim kü çük þe ker ho roz lar dan bir ta ne si ol duk ça me rak lýymýþ. Bu kü çük þe ker ho ro zun 
kýrmýzý ve güzel tüyleri varmýþ. Bon cuk bon cuk si yah göz le riyle, çev re si ne me rak lý ba kýþ lar 
sa çar mýþ.

Birgün kü çük þe ker ho ro z ka sa ba da ge zin ti ye çýk mýþ. Yü rü müþ,  yü rü müþ ve ka sa ba nýn 
dý þý na çýk mýþ. Kar ný da iyi ce acýk mýþ. “Ah!” de miþ. “Ah, þim di bir þe ker ka mý þý ol say dý da 
bir gü zel ye sey dim!” 

Tam o sý ra da kar þý sý na bir þe ker ka mý þý tar la sý çýk ma sýn mý? Tam yi ye cek ken baþ kan   
ho ro zun söz le ri ni ha týr la mýþ. Kü çük þe ker ho ro zun ca ný çok sý kýl mýþ. Bir yan da gü ze lim     
þe ker ka mýþ la rý  ve kar ný nýn gu rul tu su, öte yan da baþ kan ho ro zun an lat tý ðý ku ral lar var mýþ.  
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Þeker horoz ne yapacaðýný bilememiþ. Sonra bir 
an  aç lýk aðýr bas mýþ ve þöy le bir et ra fý na ba kýn mýþ. 
Ken di sin den baþ ka kim se cik ler yok muþ. Bir ta raf-
tan da: “Bir ke re ile bir þey ol maz.” di yor muþ. Tam 
að zý ný uzat mýþ ken, çi çek de sen li kuþ lar ka nat la rý ný 

çýr pa rak: “Ha yýr, ha yýr!” di ye tem po tut muþ lar. Kü çük 
þe ker ho roz ku lak la rý ný kuþ la rýn se si ne tý ka mýþ. Mi de si nin 

se si ni din le miþ. Ve olan lar ol muþ. Karnýný doyuran þeker 
horoz kasabaya doð ru yö nel miþ. Biraz sonra ye di ði þe ker ka mý þý 
içi ni yak mýþ. “Gi dip de re den bir su içe yim ba ri.” de miþ. De re ye su 

iç mek için eðil di ðin de bir de ne gör sün? O gü ze lim par lak kýrmýzý 
ren gi git miþ, tüyleri mat do nuk bir ren ge bü rün müþ. 

Þeker horoz o kadar üzülmüþ, o kadar üzülmüþ ki sormayýn! "Ah, ben nasýl baþkasýnýn malýný 
izinsiz aldým?" diyerek hatasýný anlamýþ ve yaptýðýna piþman olmuþ. 

Kuþ lar da gökyü zün den yol bo yun ca kü çük ho ro zu ta kip et miþ ler. Kü çük ho ro zun ba þý na 
ge le cek le ri me rak edi yor lar mýþ doðrusu. 

Kü çük þe ker ho ro z: “Ben na sýl dö ne rim ka sa ba ya, ar ka daþ la rý mýn yü zü ne na sýl ba ka rým!” 
di ye hem að lý yor hem dü þü nü yor muþ. Çi çek ka nat lý kuþ lar, kü çük ho ro zun að la ma sý na da ya-
na ma mýþ lar. Ýç le rin den bir ta ne si gökyüzünden in miþ. Ona:

– Piþ man lý ðýn her hâ lin den bel li! Emi nim ki bir da ha böy le bir ha ta iþ le mez sin! Þim di di ye cek-
le ri mi iyi din le! de miþ.

Kü çük þe ker ho roz öy le üz gün ve piþ man mýþ ki es ki pý rýl pý rýl hâ li ne dön mek için her þe yi yap-
ma ya ra zýy mýþ. Mah çup bir ta výr la: 

– Din li yo rum, an lat iyi yü rek li kuþ, an lat! de miþ.
Ka nat la rý çi çek de sen li kuþ: 
– Þim di doð ru ca tar la nýn sa hi bi ni bu la cak sýn. On dan 

özür di le yip hak ký ný he lâl et me si ni is te ye cek sin. Son ra 
da doð ru ca ya ný ma ge le cek sin, de miþ.

Kü çük þe ker ho roz, ko þar adým lar la tar la ya git miþ. 
Ku þun söy le dik le ri ni bir bir yap mýþ. Al lah’tan tar la sa hi bi 
iyi ni yet li bi risiy miþ. Kü çük ho ro zu af fet miþ. Þe ker ho roz, 
mut lu bir þe kil de ku þun ya ný na dön müþ. Tar la sa hi biy le 
ara sýn da ge çen le ri, ka nat la rý çi çek de sen li ku þa an lat-
mýþ. Þe ker ho ro zun içi ol duk ça ra hat la mýþ. Bu arada 
de re ye tekrar bak mýþ! Ama dý þý hâ lâ  mat ve kum lu gi biy-
miþ. Kü çük þe ker ho ro zun göz le ri bi raz sü zül müþ. Ya vaþ 
ya vaþ yu mur ta þek lin de ki evi nin yo lu nu tut muþ.

Ka nat la rý çi çek de sen li kuþ, þe ker ho ro za ses len miþ:
– He le dur bir ba ka lým, da ha iþi miz bit me di, de miþ. 

Sonra da Allah’ým ne olur onu eski hâline çevir diyerek 
dua etmiþ. Ka na dýn dan ko par dý ðý tü yü þe ker ho ro zun 
ba þý na sü re rek, gök yüzüne yük sel miþ. Þe ker ho roz, 
bir anda kendinde deðiþiklikler hissetmeye baþlamýþ. 
Çünkü, yavaþ yavaþ es ki gü zel ren gi ne dönüyormuþ. 
Þeker horoz olan la ra ina na ma mýþ. Se vinçle çi men le rin 
üze rin de yu var lan ma ya baþ la mýþ. Vü cu du na de ðen 
gü neþ ýþýk la rý, þeker horozun tüylerini pý rýl pý rýl par latmýþ. 
Þeker horoz, bütün kalbi ile Allah’a şükrederek bir daha 
böyle bir hata yapmayacaðýna söz vermiþ. 

     Nu ref þan ÇAÐ LAROÐ LU



Sevgili çocuklar,

Camileri gölgeleriyle örnekteki gibi çizgi ile birleþtiriniz. 

Cami nedir? Camide neler yapýlýr?                                                                                  
Yukarýdaki sorularýn cevaplarýný çocuklarýn seviyelerine uygun olarak açýklayýnýz.
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Sevgili çocuklar,
BÝRÝ KONUÞURKEN ONU DÝNLEMELÝ, 

DÝNLERKEN DE KONUÞANIN YÜZÜNE BAKMALIYIZ. 
Yavru kaplumbaða, annesi ve tavþan teyze ne 

konuþuyor olabilir? Söyleyiniz.  
Aþaðýdaki tekerlemeyi ezberlerseniz, 

beni çok mutlu edersiniz.

“Bir tek aðýz, iki kulak bu neden?
Bu sorulmuþ bir ihtiyar nineden.
Yavrum demiþ, iki dinle bir söyle, 
Demek için Allah yaratmýþ böyle. ”

Çocuklarýnýza dinleme alýþkanlýðýný kazandýrmak için çaba gösteriniz. 
Bu konuda çocuðunuza iyi bir örnek olunuz.
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Kesik çizgileri birleþtiriniz.   
Sonra beni boyayýnýz.  

Balonlardaki þiir, bilmece       
ve tekerlemeyi 

ezberlemeye çalýþýnýz.

Çocuklarý þiir, tekerleme ve bilmece oluþturma konusunda yönlendiriniz.
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Arkadaþlar,
Yemeðe baþlamadan önce: 
“Bismillâhirrahmânirrahîm. ” 

demeliyiz. 

Yemekten sonra 
“Elhamdülillah.” diyerek 

Allah ’a şükretmeliyiz.

Dua Öðreniyorum

Yemekten önce “Bismillâhirrahmânirrahîm. ” yemekten sonra da
“Elhamdülillah.” demeleri konusunda çocuklarýnýzý yönlendiriniz.
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Meyve tabaðýný istediðiniz renge, meyveleri kartlardaki renklere göre boyayýnýz.          
Çeþit çeþit meyveleri yaratan Allah’a şükrediniz.

Yukarýdaki meyveleri çocuðunuzla birlikte inceleyiniz.
Meyvelerle ilgili bilgilerini pekiþtirmesini saðlayýnýz.

24



Tohumdan Çiçeðe

Çocuðunuzla birlikte çevrenizdeki çiçekleri inceleyerek ne kadar güzel yaratýldýklarýný vurgulayýnýz.
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Resimde gördüklerinizi anlatýnýz. 

Siz de evinizdeki bir çiçeðin bakýmýný yapabilirsiniz.

Çocuðunuzla birlikte bir çiçek tohumunu ekerek büyümesini gözlemleyiniz. 
Allah’ýn, kupkuru tohumlarý nasýl canlandýrdýðýný vurgulayýnýz. 

Bakalým Anlatalým
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Elektrikler kesildi. Aman dikkat! Bir yere çarpmayýn çocuklar!     

Yerinizden kýmýldamayýn!

Karanlýkta; odamý, yataðýmý, kitaplarýmý göremiyorum!

Þimdi elektrikler geldi, odam aydýnlandý. 

Gözleri görmeyenleri þimdi daha iyi anlýyorum.

Gözlerim gördüðü için mutluyum.

Kuþlarý, tavþaný, ceylaný, kaplumbaðayý görebiliyorum.

Güneþin rengini, papatyanýn þeklini, çimenin yeþilini, denizin 
mavisini, annemin babamýn güzel yüzünü, meyvelerin o güzel 
rengini gözlerimle görüyorum. 

Siz de çevrenize bir bakın! Neler görüyorsunuz? 

Allah’ým, bizlere verdiðin; pýrýl pýrýl, renk renk gözler için Sana 
şükürler olsun.

Gözlerimizin ne kadar önemli olduðunu çocuklarýn seviyesine göre anlatýnýz.
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                      GÖREBÝLÝYORUM
    Masmavi gökyüzünü, pýrýl pýrýl denizi
   oynaþan balýklarý, gökte uçan martýlarý
  gözlerimle görüyorum. Bütün bunlarý yaratan 
 Allah’a çok, ama çok şükrediyorum.
“Allah’ým, her şeyi ne kadar güzel yaratmýþsýn!” 
diyorum.

Siz de, çocuðunuza çevrenizde gördüðünüz güzellikleri anlatýnýz.
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Kesik çizgileri 
birleþtirerek camiyi 

boyayýnýz.

Mümkünse yakýnýnýzdaki bir camiyi ziyaret edebilirsiniz.
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Peygamber Efendimiz'in çocuklara olan sevgisini sýk sýk vurgulayýnýz.                         
Hazreti Enes’in kim olduðunu çocuðunuzla birlikte araþtýrýnýz.

Pey gam be ri mi z'in Ço cuk Sev gi si
Pey gam ber Efen di miz, bü tün Müs lü man lar la il gi len di ði gi bi ço cuk lar la da ya kýn dan 

il gi le nirdi. Ço cuk lar la, her fýr sat ta soh bet eder, þa ka la þýr dý. Pey gam be ri miz ço cuk la ra çok 
de ðer ve ri r, on la rý çok se ver di. Ço cuk la rý üz gün gör dü ðün de on la rýn ba þý ný ok þar, dert le-
ri ni din ler di. Ço cuk lar da Pey gam be ri mi z'i çok se ver ler di ve onu gör dük le rin de: “Se ni çok 
se vi yo ruz, Ey  Al lah ’ýn Re sûlü!” der ler di. Pey gam be ri miz de on la ra: “Al lah kal bi mi bi li yor 
ki ben de siz le ri çok se vi yo rum.” di ye ce vap ve rir di. Ço cuk la ra kar þý in san la rýn en þef kat-
li si, sev gi do lu ola ný Pey gam be ri miz' di.

Hazreti Enes’in Ha tý ra sý
Ben kü çük bir ço cuk tum. Ar ka daþ la rým la be ra ber oy nar ken Pey gam be ri miz ya ný mý za 

gel di ve biz le re: “Al lah ’ýn se la mý üze ri ni ze ol su n ço cuk lar.” de di. Bi zi bü yük ler gi bi  se lam-
la ma sý na he pi miz çok se vin miþ tik.
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Aþaðýdaki resmi boyayýnýz. 
Resimde gördüklerinizi 

anlatýnýz.

Sadaka ve hadis kelimelerinin ne anlama geldiðini çocuðuza 
anlatýnýz. Hadis-i şerifi ezberlemesi için onunla birlikte tekrar ediniz.                                               

Çocuðunuzu iyilik yapmasý için yönlendiriniz.

Sevgili Peygamberimiz diyor ki:
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Keloðlan

Yemekten önce, 
ellerimi yýkarým.

Yemeðe, besmele ile baþlarým.
“Bismillâhirrahmânirrahîm.”

Yemeði, sað elimle ve 
önümden yerim.

Yemekten
sonra, ellerimi 

yýkar ve diþlerimi 
fýrçalarým.

Keloðlan’ý örnek vererek belirtilen davranýþlarý çocuðunuzla birlikte uygulayýnýz.                                
Bir iki hafta bu bilgiler üzerinde durmanýz ve ona örnek olmanýz bu bilgilerin davranýþa 

dönüþmesini saðlayacaktýr.
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Resmi, örnekteki gibi
boyayarak tamamlayýnýz.

Boyama sonrasýnda boyalarýný kaldýrmalarý ve baþladýðý iþi sonuçlandýrmalarý 
konusunda çocuklarýnýzý yönlendiriniz.
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  Ben,  bal arýsýyým. 
             Çiçeklerdeki bal özlerini toplarým. 

         Bir gram bal için binlerce çiçekten, çiçek özü 
alýrým. Ben, çok talihli bir hayvaným.  
Kur’ân-ý Kerîm ‘de benden bahsedilir.

Allah beni insanlar için bal yapayým, diye yarattý. 
Bal yerken Allah ’a þükrederseniz sevinirim.  

Arkadaþým arýnýn, kanatlarýný 
                  tamamlayarak boyayýnýz. 

Alýþtýrma sayfasý tamamlandýktan sonra çocuðunuzla birlikte bal yiyerek 
balýn ne kadar lezzetli yaratýldýðýný vurgulayýnýz.
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Alýþtýrma sýrasýnda çocuðunuzun kalemi doðru þekilde tutmasýný saðlayýnýz.

Arkadaþlar,
Çocuklarýn develeri birbirine karýþmýþ. Kesik çizgileri birleþtirerek hangi 
devenin hangi çocuða  ait olduðunu bulunuz. Develeri çocuklarýn            
gömleklerinin rengine göre boyayýnýz. Þiþman çocuðu daire içine alýnýz.
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Güne þin ýþýl ýþýl par la dý ðý bir gün dü. Mev sim tre ni ne do luþ muþ olan çi çek ler, pem be pan jur lu 
evin bah çe si ne gel di ler. Bu ra sý on la rýn bir ba har bo yu ko nak la ya cak la rý yer di.

Çi çek ler, pem be pan jur lu evin bah çe sin de arý lar la ve ke le bek ler le ta nýþ tý lar. Onlarla baharý 
paylaþtýlar. Sonra da arýlarla kelebekler el ele verip bahçeyi dolaþtýlar. Ara la rýn da harika bir 
dost luk ku rul du.

Pa pat ya lar, gül ler, me nek þe ler o ka dar gü zel gö rü nü yor lar dý ki tüm ke le bek ler on la ra hay-
ran  kal dý. Ba yan ke le bek, çi çek le re bir þi ir ya rýþ ma sý yap ma yý öner di. Hem de Biricik Pey gam-
be ri mi zi an la tan bir þi ir ya rýþ ma sý... Hem bu þekilde çiçeklerin duygularýna da ortak olabilirler-
di. Bu gü zel dü þün ce bü tün çi çek le ri he ye can lan dýr dý. On la rý çi çek çi çek gü lüm set ti. 

Çi çek ler, gün ler ce Peygamberimiz'i düþündüler. Ona selam gönderdiler. En gü zel þi iri 
yaz mak için ça lýþ tý lar. Aradan günler geçti. Sonunda çiçekler duy gu la rý ný ke li me lerle ifade 
etmiþler, en güzel þiirlerini hazýrlamýþlardý. Der ken ya rýþ ma gü nü gel di. Jü ri üye le ri arý lar dan 
ve ke le bek ler den oluþ mak tay dý. On lar da bah çe de ki yer le ri ni al dý lar. Ön ce sa rý pa pat ya þi iri ni 
oku ma ya baþ la dý:  

"Gü ne þin ýþýðýyla,
Yap rak la rý mýz boyandý,
Pey gam ber sev gi siy le,
Ha ya tý mýz aydınlandı,
Ya þan tý mýz bal lan dý."

Ke le bek ler, arý lar ve çi çek ler; pa pat ya nýn þi iri ni çok be ðen di ler. Ke le bek ler ve arý lar ka nat-
la rýy la, çi çek ler  de yap rak la rýy la pa pat ya yý al kýþ la dý lar. Sý  ra me nek þe ye gel miþ ti. Me nek  þe nin 
çi çek yü re ði küt küt atý yor du. Ýn ce cik se siy le þi iri ni oku ma ya baþ la dý:

                                                Þiir
                                   Okuyan
                              Çiçekler
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"Me nek þe be nim adým.
O en gü zel in sa ný,
Ren gim le se lam la dým.
Ye þil yap rak la rým la,
Cen net dü þü ne dal dým."

Me nek þe de þi iri ni bi ti rir bi tir mez bir 
al kýþ tu fa ný kop tu. Onun þi iri de çok be ðe nil-
miþ ti. Me nek þe nin dan tel li çi çek el bi se si de þi iri nin 
gü zel li ðiy le uyum sað lý yor du.

So nun da sý ra gü le gel miþ ti. Bu gün onun için çok önem liy di. Hem öze ne be ze ne yaz dý ðý þi iri ni 
oku ya cak tý hem de bu gün onun do ðum gü nüy dü. Kýr mý zý ka di fe el bi se si, içi nin gü zel li ði ni yan sý tý-
yor du. Gül çok duygulanmýþtý. Kolay mýydý, O güzel insana olan sevgiyi anlatabilmek? Gözlerini 
kapatarak þi iri ni oku ma ya baþ la dý: 

"Yað mu ru bize dost,
Ay ý kan dil ya pan Al lah ’ým!
Bi zi ge ce nin ses siz li ðin de,
Kor ku suz ca uyu tan Al lah ’ým!
Ba na ver di ðin ko ku yu
Pey gam be ri miz den al dým.
Bunun için Sana 
Çok þükürler Allah’ým."

Gü lün oku du ðu þi ir o ka dar çok be ðe nil di ki bu lut lar bi le duy gu la rý ný giz le ye me di ler. Çi çek le re 
dam la lar ar ma ðan et ti ler. Gü lü her kes da ki ka lar ca ayak ta al kýþ la dý. Tav þan lar, ge yik ler onun oku-
du ðu þi irin gü zel li ðiy le ken di le ri ni bah çe de bu lmuþ lar dý.

Bü tün çi çek le rin þi ir le ri çok gü zel di. Pey gam be ri mi z'i çok gü zel an lat mýþ lar dý. Ke le bek ler ve arý-
lar baþ  ba þa ver di ler. Ödül, tüm çi çek le rin hak kýy dý. Çünkü hepsinin þiiri çok güzeldi. Ama pa pat-
ya ve me nek þe nin özel is te ðiy le ödül gü le ve ril di. Çün kü bu gün onun do ðum gü nüy dü. Gül çok 
sevindi. Önce Allah’a, sonra oradaki herkese teþekkür etti. Ardýndan da bahçeye harika kokular 
yaydý.

Ar dýn dan tüm çi çek ler yap raklarýný kaldýrarak dua et ti ler. Pey gam be ri mi ze se lam gön der di ler.  
 

                                                                              Nu ref þan ÇAÐ LA ROÐ LU

Çocuðunuzdan, masalı anlatmasýný iste yebilir ve masal ile ilgili sorular sorabilirsiniz. 

Mümkünse bir gül koklatarak ne kadar güzel koktuðunu hissettirebilirsiniz.
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Farklý Olaný Bulalým
Yukarýdaki varlýklarýn adlarýný

 söyleyiniz. Her sýradaki farklý olan  
varlýðýn altýndaki kutucuðu boyayýnýz. 

Farklý olan varlýklarýn ne iþe 
yaradýklarýný söyleyiniz.

“Farklý Olaný Bulma Oyunu” þeklinde deðiþik araç gereçlerle uygulamalar yaptýrýnýz. 
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       Temiz Bir Çevre Ýçin El Ele
   Resmi inceleyerek aþaðýdaki sorulara cevap veriniz.
   Arkadaþým Kývrýk Maymun ’un yaptýðý davranýþ doðru mu? 
   Arkadaþým Kývrýk Maymun, muzu yedikten sonra ne yapmalýydý? 
   Arkadaþýmý nasýl uyardým? 
   Çevremize çöp atarsak neler olabilir? 
   Temiz bir çevre istiyorsak neler yapmalýyýz?
         ÇEVRE TEMÝZLÝÐÝNE ÖZEN GÖSTERMELÝYÝZ.

Sorularý çocuðunuza okuyarak, cevaplamasýný saðlayýnýz. Çevre temizliði ve çevre  
bilincinin oluþmasý için çocuðunuza örnek olunuz. Bu konuda onu yönlendiriniz.
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Bilmece, Þiir, Tekerleme

SECCADE

Se se seccade.
Seccadeyi serelim.
Abdest alýp gelelim.
Namaza durarak
Allah ’a þükredelim.

         
           MANAV AMCA
“Manav amca, manav amca!...
Meyveler, renk renk nasýl oluyor?
Þekilleri, neden farklý duruyor?
Tadlarý da kokularý da ayrý ayrý.
Muz, incir, karpuz, kiraz.
Onlardan bana versene biraz.”

“Küçük yumurcak, küçük yumurcak!...
Sözlerim sana cevap olacak.
Bunlarý Allah yarattý,
Ýçlerine ballar kattý.
Yiyelim güçlenelim.
Allah’a þükredelim.”

                 Hasibe NUR

BÝLMECE

Karadan, havadan gidilir.

Deniz derya geçilir.

Allah ’ýn emri ile,

Etrafýnda dönülür.

KÂBE

Çocuðunuzun; bu sayfadaki þiir, bilmece ve tekerlemeyi ezberlemesi için sýk sýk tekrar ediniz.



Arkadaþlar!
Ben, bir iþe baþlamadan önce, 
"Ey Rabbim! Ýþimi kolaylaþtýr ve 

hayýrlý bir sonuca ulaþtýr." 
diye dua ederim. Dua ettiðim zaman, ken-

dimi daha iyi ve güçlü hissederim.
 Siz de, bu duayý ezberlerseniz sevinirim.

Masanýn örtüsünü sarý renge boyayýnýz.

Dua Öðreniyorum

Çocuðunuzun, duayý ezberlemesine yardýmcý olunuz. 
Siz de, bir iþ yaparken bu duayý söyleyerek ona örnek olunuz.
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Resmi boyayınız.

Uçurtmamı uçuran 
rüzgâr için Sana şükürler 

olsun Allah'ım.
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                                  Göl ve bataklýk 
                  kenarlarýnda yetiþen sazlarýn ne iþe 
       yaradýðýný biliyor musunuz? Sazlar, çevre 
    temizliðine katkýda bulunur. Suda yaþayan zararlý 
  maddeleri yok ederek suyu temizler. Allah, onlarý 
  bu iþ için yaratmýþtýr. 
      Yukarýdaki resimde gizlenen 8 kurbaðayý     
  bularak daire içine alýnýz.

Bilgileri tekrar ediniz. “Zýplama ve Výraklama Oyunu” oynayýnýz.
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Mmm!... Annem tavuk kýzartmýþ. 

Nasýl mý anladým? 

Tabi ki kokusundan... 

Benim burnum çok iyi koku alýr. 

Burnumla güzel kokularý hissederim. Ayrıca burnum, yüzüme ayrý bir güzellik verir. 

Çiçekleri koklamayý çok severim.

Nezle olunca bu güzel kokularý hissedemiyorum. 

Hatta meyvelerin, yemeklerin tadýný bile tam alamýyorum! 

Allah’ým, bana koku alma duyusunu verdiðin için Sana şükürler olsun!

Çocuðunuza burnuyla hangi kokularý aldýðýný sorunuz. 
Çiçek vb. varlýklarý koklatýnýz. Çocuðunuzun gözlerini kapatarak 

beraberce “Nesneleri Kokusundan Taný” adlý oyunu oynayabilirsiniz.
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    Yukarýdaki resmi inceleyerek, sorulara cevap veriniz.
  Yaþlý ördek teyze, nereden geliyor?
  Minnoþ kedi, ördek teyzeye ne diyor?
  Ördek teyze, Minnoþ’un bu davranýþý karþýsýnda ne hissediyor olabilir?
  Zor durumda iken size bir arkadaþýnýz yardým etse ne hissederdiniz?
  Büyüklerimize, baþka nasýl yardým edebiliriz?
  En son kime, nasýl yardým ettiniz? Anlatýnýz. 
  Ördek teyzenin elbisesini, istediðiniz renge boyayýnýz.

BÜYÜKLERÝMÝZE KARÞI SAYGILI OLMALI, ONLARA YARDIM ETMELÝYÝZ. 

Yardýmlaþmayý Seviyorum

Saygý ve yardýmlaþma çok önemli kavramlardýr. Ýnsanlara, hayvanlara, bitkilere karþý 
nasýl saygýlý olunur? Örneklerle açýklayýnýz. 
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Hadis-i şerifi 
ezberleyiniz.

  Aþaðýdaki resmi   
  boyayýnýz. Resimde 
gördüklerinizi anlatýnýz.

Sevgili Peygamberimiz diyor ki: 

Canlýlar arasýndaki paylaþma ve yardýmlaþmayý örnekler vererek anlatýnýz. 
Çocuðunuza cömertlik konusunda örnek olunuz. 

Çocuðunuzu cömert olmaya teþvik ediniz.
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Keloðlan

Bu yemeðin tuzu fazla olmuþ. 
Ben bu yemeði yemem.

Peki yavrum,  
yemeyebilirsin.

  Çok çalýþtý. 
 Herhâlde karný    
 iyice açýkmýþtýr. 

Hadi oðlum, bu kadar yeter. Temizliðimizi yapalým da
yemeðimizi yiyelim.
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    Özür dilerim 
 anneciðim! Bir daha
    asla yemek
  seçmeyeceðim!

Bak oðlum! Bu yemek öðlen yediðin yemeðin aynýsý. Gördüðün gibi hiç de 
tuzlu deðil. Yemek seçersen, gücünü yitirirsin, zayýflarsýn... Beslenmene 
dikkat etmezsen hasta olabilirsin.

Ooo!... Bu yemek gerçekten de çok  
lezzetli olmuþ. Eline saðlýk anneciðim.

Ben yemeði hazýrlayayým.

  Çok
 acýktým!

Çocuklarýnýza; yemek seçmemeleri gerektiðini, nimetlerin 
ne kadar güzel ve yararlý olduðunu anlatýnýz.
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            Biz yunuslar insanlarý 
       çok severiz. Bizim gözlerimizin
        görmediðini, burnumuzun koku   
        almadýðýný ve çýkardýðýmýz ses 
  dalgalarýyla yönümüzü bulduðumuzu 
        biliyor muydunuz?

                           Ben bir 
                 köpek balýðýyým. Çocuklar, sakýn 
           benden korkmayýn! Bizim birkaç 
      türümüz dýþýndaki diðer köpek balýklarý
           kimseye zarar vermez. Siz, denizleri 
             temizlemekle görevli olduðumuzu 
                          biliyor muydunuz?

Bunlarý biliyor musunuz?

Çocuklarýmýzýn doðaya olan ilgi ve meraklarýný artýrmak için onlarla birlikte                    
hayvan belgeselleri seyrediniz. Belgesellerle ilgili olarak çocuklarýnýzla konuþunuz.
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AHMET ÝLE DEDESÝ

 Ahmet’in çok sevimli bir dedesi vardý. Ahmetlerin evinde kalýyor ve ona her gün dinimiz-
le ilgili güzel bilgiler öğretiyordu. Birgün Ahmet’i dedesi camiye götürdü. Önce þadýrvanda 
abdest aldýlar. Daha sonra da camiye girdiler. Sevimli bir ihtiyar amca Ahmet’le dedesinin 
yanýna geldi. Önce Ahmet’i alnýndan öptü sonra da cebindeki çikolatayý ona uzattý. Ahmet 
olanlarý anlamaya çalýþýyordu. Acaba bu yaþlý amca neden böyle davrandý, diye düþün-
meye baþladý. 

 Sizce yaþlý amca neden böyle davrandý? Bu hikâyenin sonunu siz tamamlayýnýz.
Çocuðunuzun söylediklerini aþaðýdaki noktalý yerlere yazýnýz.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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Bakalým Anlatalým

Çocuðunuzun, resmi düzgün cümlelerle anlatmasýna fýrsat veriniz. Çocuðunuza, 
“Resimdeki çocuk sen olsaydýn neler yapardýn?” sorusunu sorabilirsiniz.
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Biriktirdiğim bu paralarla 
fakirlere yardım edeceğim.

Resmi boyayınız.



Me di ne’de bir bay ram sa bahý, her kes se vinç li ve mut luy du. Ço cuk lar bay ramlýk el bi-
se le riy le coþ ku için de bay ramý kut lu yor lardý. Pey gam ber Efen di miz de bu güzel bay ram 
gününde Müslüman lar la bay ram laþýyor du. 

Bir den bi raz ile ri de, bir köþe de el bi se si ya malý, saç larý daðýlmýþ üzgün bir ço cuk     
gördü. Yanýna gi dip baþýný ok þa ya rak: “Yav rum! Bay ram gününde ni çin aðlýyor sun?" di ye 
sor du. Ço cuk baþýný kaldýrma dan iç çe ke rek þöyle de di: “Nasýl að la ma yayým? Be nim ne 
an nem var ne de ba bam... An nem ben çok küçükken ölmüþ. Ba bam ise þe hit ol du. Oy sa 
ge çen bay ram be nim ley di, þim di yok. Ye tim kaldýðým için aðlýyo rum!”

Sev gi li Pey gam be ri miz çok duy gu landý, gözle ri dol du. Þef kat le ço cu ðun baþýný ok þa-
ya rak sor du: “Evladým! Ýster mi sin, se nin ba ban ben olayým? Fatýma ab lan, Âi þe de 

an nen ol sun?” Bu nu du yan ço cuk baþýný 
kaldýrýp Pey gam ber Efen di mi z'i karþýsýnda 

görünce þaþýrýp kaldý. Sa de ce “Evet.” 
di ye baþýný sal la ya bil di. Pey gam be-

ri miz onu evi ne götürdü. Ona güzel 
giy si ler aldý. Ço cuk, er te si gün ye ni 
giy si le ri ni se vinç le giy di. 

Pey gam ber Efen di mi z'in ver di ði 
bay ram harçlýðýyla ar ka daþ larýnýn 
yanýna git ti ðin de Me di ne’nin en 

mut lu ço cuk larýndan bi ri si ol muþ tu. 
Çünkü, artýk ye tim kýzýn dünya da eþi 

bu lun maz bir ba basý ve ailesi vardı.

Peygamber Efendimiz'in çocuklara olan sevgisini sýk sýk tekrarlayýnýz.
Çocuðunuzla birlikte hediye alarak bir yetim çocuðu  sevindirebilirsiniz.

Bay ram Sa ba hý
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Temiz ve düzenli olmalarý konusunda çocuðunuza örnek olunuz. 
Çocuðunuzun odasýný, elbiselerini, dolabýný, temiz ve düzenli kullanmasýný saðlayýnýz. 

Arkadaþlarýmýn bayramlýk giysileri birbirine karýþmýþ. 
Kýz arkadaþýma ait olan giysilerin kutucuklarýný pembe renge, 

erkek arkadaþýma ait olan giysilerin kutucuklarýný
 sarý renge boyayýnýz. 

Giysilerimizi temiz ve düzenli kullanmalýyýz. 
Sevgili Peygamberimiz de, giysilerinin 

temiz ve düzenli olmasýna özen gösterirdi.
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Kuþ Orucu
Bugün are fe... Ya ni bay ram dan bir ön ce ki gün... An nem ve ba bam bir ay bo yu n ca oruç 

tut tu lar. Ben  de Ra ma za n'ýn üç gün ba þýn da, üç gün or ta sýn da, üç gün  de so nun da oruç        
tu t tum. Evi miz de tat lý bir te laþ var. An nem: “Ey mü ba rek ay, ne ça buk da geç tin!” di ye rek 
bay ram için tat lý lar ve ye mek ler ya pý yor du. Ye mek le rin ko ku su nu du yun ca bir an acýk tý ðý mý 
his set tim. Mi dem ya vaþ ya vaþ ký mýl dan ma ya baþ la mýþ tý. Þu an bir bar dak mey ve su yu çok 
þey le re de ðer di. Ama içim den bir ses: “Sa býr!” di yor du.

Aç lý ðý mý unut mak için oda ma git tim. Bay ram lýk giy si le ri me he ye can la ba ký yor dum. 
Cik cik, di yen kuþ se siy le ir kil dim. Evet, benim mi nik ku þum yi ne aða cýn da lý na kon muþ, 
ba na þar ký lar söy lü yor du. Bir an da ona yi ye cek ver me di ði mi ha týr la dým. Ben her gün kuþ 
ye mi ni avu cu mun içi ne ko ya rak ku þu ma ye di rir dim. Ba zen yan lýþ lýk la yem ye ri ne eli mi                       
ga ga lý yordu. Ama hiç acýt ma dan, sa de ce gý dýk lý yordu. Ben den hiç kork mu yordu. Çün kü     
kal bi min sev giy le çarp tý ðý ný o da his se di yordu. Za val lý ku þum bu gün be nim yü züm de n aç 
kal mýþ tý. Her za man olduðu gi bi ye mi avuç la rý ma ko ya rak ona doð ru uzat tým. Ama mi nik 
kuþ ye mi ye mi yor, sa de ce ba na ba ka rak ötü yor du.

– Aa! ... Ne ol du sa na sev gi li ku þum? Bu sa ate ka dar se ni bes le me di ðim için ba na küs-
tün mü? Yok sa has ta mý sýn? Ta mam bul dum, sen su sa dýn! di ye rek su ge tir dim. Ama su yu 
da iç mi yor du.

– Ýç hay di, sev gi li ku þum! Bak sa na su ge tir dim. Be ni hâ lâ af fet me ye cek mi sin, de dim. 
Kuþ ne yem le ri yi yor, ne de su içi yor du.
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Oruç, Ramazan, arefe kavramlarýyla ilgili onlara açýklayýcý bilgiler veriniz.

Ardından:

– Üz me be ni, ha di iç! Ya rýn bay ram, di ye rek onu ik na et me ye ça lýþ tým. Ama kuþ yi ne        
su yu  iç mi yor ve ye mi ye mi yor du. Ça re siz lik için de an ne mi ça ðýr dým. Olan la rý ona an lat tým. 
An nem gü lüm se di. Sev giy le ba þý mý ok þa dý.

– Bu gün are fe  yav rum. Ya ni Ra ma za n'ýn son gü nü. Bu gün ba zý hay van la rýn ve kuþ la rýn         
bi zim gi bi oruç tut tu ðu söy le nir. Belki se nin ku þun  da  oruç tu tu yordur, de di. 

Ko nuþ ma mý zý du yan kuþ san ki, “Evet!” der gi bi öt me ye baþ la dý. Uça rak omu zu ma 
kon du.

O an da aç lý ðý mý unut muþ ve çok duy gu lan mýþ tým. Güzel ku þu ma sev gi ile bak tým. Onu 
avuç la rý ma al dým. Ok þa ya rak ba þý na bir öpü cük kon dur dum. Son ra ku þum uça rak aða ca 
kon du. Onu bir sü re da ha iz le dim. Ar týk ha va ya vaþ ya vaþ ka ra rý yor du. 

An nem if tar sof ra sý ný ha zýr la mýþ, biz le ri ma sa ya da vet et miþ ti. Göz lerimiz mi na re de,        
ku lak la rý mýz ezan sesindeydi. Az son ra “Al lahü Ek ber” sesi duyuldu. Sevim li kuþum uçarak 
camýn önüne gel di. Sanki o da ezanla orucunu aç mýþtý. Ön ce suyunu içti. Daha son ra da 
yem leri yemeye baþ ladý. Onu sey reder ken ken di aç lýðýmý unut muþ tum. An nemin sesiy le      
ir kil dim: 

– Rümey sa, hadi yav rum ezan okun du. Orucunu aç malýsýn! 

Sev gili kuþum la bir lik te tut tuðum bu orucu as la unutmayacaðým.

Nu ref þan ÇAÐ LAROÐ LU 

57



Ayný ve farklý kavramlarýný, güncel hayattan örneklerle açýklayýnýz. 
Çocuklarýnýzýn da örnekler vermelerini isteyiniz.

               Birbiriyle 
        ayný olan bayram þekerlerini   
   ayný renklere boyayýnýz. 
                Çok þeker yersek 
         diþlerimizin çürüyebileceðini 
                   unutmayalým.
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Tekerleme ve þiirleri sýk sýk tekrar ediniz. 

                  PEYGAMBERÝM

          Nerede bir gül görsem,
       Seni anarým.
     Nerede bir gül koklasam,
   Sanki kokunu duyarým.

Rüyamda bile olsa,
Gül yüzünü görmek için
Dualar ederim,
Sevgili Peygamberim.

        Hasibe NUR             RAMAZAN DAVULU 

         Güm güm güm...
     Ben Ramazan davuluyum.
  Sahur vaktinde,
Ýnsanlarý uyandýrýrým.

Güm güm güm...
 Oruç tutan çocuklarýn,
   Gül yüzünden öperim.
     Güm güm güm...

                                  Hasibe NUR

                MÜSLÜMAN ÇOCUK 
     Ben Müslüman bir çocuðum.
               Ýyilik, doðruluktur yolum.
               Yalan nedir hiç bilmem.
               Asla haram lokma yemem.

                     Çok çalýþýp baþarmalýyým.
                        Ýnsanlara faydalý olmalýyým.
                            Nimetleri veren Allah’a 
                               Ýyi bir kul olmalýyým.
                  
                                  Hasibe NUR
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Sütün yararlarý konusunda çocuðunuzun seviyesine uygun bilgi veriniz.

Sevgili çocuklar,
Ben bir ineðim. 

Beni de Allah yarattý. 
Süt yapmaktýr, görevim. 
Sütümü içen çocuklarýn,

 Gözlerinden  öperim. 
Yolumu çizerek beni otlara 

ulaştırır mısınız?
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Çocuðunuzdan resimlerde gördüklerini sýra ile anlatmasýný isteyiniz.
Alýþtýrma bitiminde anlatýlan olayý uygulayabileceði bir ortam hazýrlayýnýz.

Bakalým Anlatalým



             Kesik
         çizgileri birleþtirerek 

mýsýr tanelerini sarý renge 
   boyayýnýz. Mýsýrý inceleyerek

Allah’ýn, ne kadar güzel 
yarattýðýný gözlemleyiniz.

Alýþtýrma sýrasýnda kalemi doðru tutmasý için çocuðunuza yardýmcý olunuz. 
Çocuðunuzla birlikte bir mýsýrý inceleyiniz.
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Kuþ la rýn, cýr cýr bö cek le ri nin, me  le yen ku zu la rýn, gök te uçan 
uça ðýn se si ni ku lak la rým la du yu yo rum. An  ne min ve ba ba mýn 
“Yav rum!” de yi þi ni, ka pý zi li ni, gün de beþ de fa oku nan eza ný 
du yu yo rum.

Al lah’ým du ya bil mek ne gü zel bir duy gu! Sa na şükürler 
olsun. Her za man gü zel lik leri duyup güzel iþ ler yap mam için 
bana yar dým et, Al lah’ým.

Aile fertleriyle, sesinden tanýma, hayvan ve nesne seslerini ayýrt 
edebilmek için “Sesinden Taný Oyununu” oynayýnýz.

Duyuyorum
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Peygamber Efendimiz'in, çocuklara olan ilgi ve hoþgörüsünü sýk sýk ha týr la týnýz. 
Pey gam be ri mi z'in to run la rý, Hazreti Ha san ve Hazreti Hü se yin ile il gi li ha tý ra la rýný anlatýnýz.

        Peygamber Efendimiz'in Torunlarýna Karþý Davranýþý
      Peygamberimiz'in torunlarý Hasan ve Hüseyin çok sevimli ve akýllý çocuklardý.

  Peygamber Efendimiz onlarý çok severdi. Birgün Sevgili Peygamberimiz, 
Hasan’ý kucaðýna almýþ sevi yordu. Hazreti Hasan, Peygamberimiz'in mübarek sakalýyla 

oynuyor, Peygamberimiz de Hazreti Hasan’ýn parmaklarýný
ýsýracakmýþ gibi yapýyordu. Bu oyun Hazreti Hasan’ýn çok hoþuna gidiyordu. 

Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, Sevgili Peygamberimiz namaz kýlarken bacaklarýnýn 
arasýndan geçerler, bazen de sýrtýna çýkarlardý. Efendimiz buna 

     hiç kýzmazdý. Onlar sýrtýndan inin ceye kadar secdesini uzatýr ya da düþmemeleri 
         için kalkarken eliyle onlarý tutardý. Þefkatli Peygamberimiz'in yanýndan hiç 

ayrýlmak istemeyen torunlarý çoðu kez Peygamberimiz'in göðsünde
uyuya kalýrlardý. Sevgili Peygamberimiz, torunlarýný sevdiði gibi 

diðer çocuklarý da çok severdi.
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Vü cut, el, týr nak ve aðýz te miz li ðinin önemini anlatýnýz.

            Peygamber
  Efendimiz'in, bu güzel sözünü 
   ezberleyerek uygulamaya 
                 çalýþýnýz.

    Sevimli ördek banyo
   yapýyor. Gölü mavi renge

     boyayarak resmi 
       tamamlayýnýz.

      Sevgili Peygamberimiz diyor ki:

"Temizlik, imanýn yarýsýdýr."
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Ýslâm Dini Temizliðe    
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 Peygamber Efendimiz temizliðe çok 
önem verirdi. Her zaman 

      temiz ve düzenliydi. Ýnsanlara da temiz ve 
düzenli olmalarýný öðütlerdi. 

Resimde gördüklerinizi anlatýnýz. Yukarýdaki temizlik 
araçlarýnýn adlarýný söyleyiniz. Hangi temizlik aracý hangi 

çocuða ait ise çizgi ile birleþtiriniz.
Sizin de belirtilen davranýþlarý uyguladýðýnıza Sevgili 

Peygamberimizin söylediði gibi temiz ve düzenli bir 
çocuk olduðunuza inanýyorum. 

Çocuðunuza vü cut, saç, týrnak ve aðýz te miz li ðinin 
önemini anlatýnýz. Çocuðunuza örnek olunuz. 

       Çok Önem Verir
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Nasrettin Hoca ile Keloðlan

Keloðlan gelir misin?

Of, anne ya! 
Þimdi gelemem, 
oyun oynuyorum.

Ah!... Kel oðlum, keleþ oðlum; 
beni çok üzüyorsun güzel
oðlum.

Çocuklar, bunlarý güzelce 
yýkadým. Alýn, afiyetle yiyin.

Keloðlan, seninle biraz 
konuþabilir miyiz?

 Tabi 
Hocam...
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Alýþ týr ma say fa sýn da ki öð ren di ði bil gi le ri an lat ma sý ný  is te yiniz. 
An ne hak ký ko nu sun da fark lý ör nek ler le ko nu yu pe kiþ ti riniz. 

Bir adam Peygamber Efendimiz'in yanýna gelerek: “Ya Resûlullah, 
insanlar arasýnda iyi davranmama en çok kim layýktýr?” diye sordu. 

Peygamberimiz: “Annendir.” buyurdu. Adam bu soruyu iki defa daha      
tekrarladý. Peygamberimiz, ayný cevabý verdi. Adam: “Annemden  sonra 

kim gelir?“ diye sordu. Peygamber Efendimiz: “Baban.” diye cevap verdi. 
Bizler de annelerimize karþý çok saygýlý olmalýyýz. 

Sen farkýnda deðilsin, ama 
az önce anneni çok üzdün. 
Annelerimizi üzmemeliyiz. 

Bak sana bir olay anlatayým.

       Bir daha asla böyle    
       davranmayacaðým. 
     Gidip annemden özür 
               dileyeyim.



Çocuðunuzun yukarýdaki bil gi le ri öð ren me si için sýk sýk tekrarlayýnýz. 
Ýs te di ði bir hay va na ait özel lik le ri araþ tý rýp öð ren me si

ko nu sun da ona vazife ve rebilirsiniz.

                          Ar ka daþ lar, beni Allah yarattý. 
                       Ben bir ku þum ama uça mam. 
                     Ka nat la rým la çok gü zel yü ze rim. 
             So ðu ðu çok se ver, ku tup lar da ya þa rým. 

        Kar ný mýn üze ri ne ya ta rak buz la rýn üze rin de ký zak 
  gi bi ka yarým. Beni tanýdýnýz deðil mi? Evet, bildiniz ben bir 
       penguenim. Kesik çizgileri birleþtiriniz. Bu zu, açýk ma vi ren ge; 
                                             beni de siyah ren ge 
                                              boyar sanýz sevinirim.

70



Ço cu ðu nuz la bir lik te alýþ týr ma say fa sýn da ki hay van la rýn tak li di ni yap ma nýz onu çok mut lu ede cek tir. 
Evin için de ki araç-ge reç ler le il gi li “Ne Ne re ye Ait” adlý oyunu oy na ya bi lir si niz. 

Ör ne ðin; “Çay dan lýk, te le viz yon ne re ye aittir?” vb. so ru lar ço ðal tý la bi lir.

 Hangi kuyruk hangi hayvana ait?
Örnekteki gibi çizgi ile birleþtiriniz. 

Hayvanlarýn adlarýný söyleyiniz. Resimdeki 
hayvanlarýn yürüme taklitlerini yapýnýz.

Allah Her Canlýyý Farklý Özellikte ve Güzellikte Yaratmýþtýr.
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Çölde ya þa yan bir de ve ai le si varmýþ. Ev le ri de çölün tam or tasýndaymýþ. De ve ai le si      
ha yatýndan çok mem nun muþ. Ne de ol sa on lar, çölde ya þa ma ya alýþýkmýþ.

An ne de ve, yað mur yaðýnca hazýrladýðý su de po su nu dol du rur muþ. Çünkü, yað mur çöle 
sýk sýk yað mazmýþ. Bu nun için, su yun bir dam lasýný bi le çok dik kat li kul lanýrmýþ.

De ve ai le si nin iki se vim li yav ru su varmýþ. Bu yav ru lar, güzel mi güzel miþ. An ne de ve,     
yav ru larýna çok iyi ba karmýþ.

Çölde sýcaðýn çok faz la ol du ðu bir günmüþ. De ve ai le si nin de po larýnda ki su çok azalmýþ. 
Çöle, uzun za mandýr yað mur yaðmýyor muþ. Gökte tek bir bu lut bi le yok muþ. So nun da de po-
da ki su bit miþ, an ne de ve de telaþlan ma ya baþ lamýþ. 

De ve ai le si su suz luk çek me ye baþ lamýþ. An ne de ve yav ru larýný top lamýþ ve on la ra         
de miþ ki:

– Yav ru larým! Hemen su bul malýyým. Si zin su ya çok ih ti yacýnýz var. Ben su ara ma ya gi di-
yo rum. Siz bu ra dan sakýn ayrýlmayýn, de miþ.

Ardýndan an ne de ve, bu ko nuþ ma dan son ra yo la çýkmýþ. Gün boyu hiç dur ma dan iler le-
miþ, ama bir türlü su bu la mamýþ.

Sonunda iyi ce yo rul muþ ama yine de ümi di ni kay bet me miþ. Anne deve bi raz da ha yol 
aldýktan son ra ku laðýna bir ses gel miþ. Evet, evet! Uzak tan bir su þýrýltýsý du yu yor muþ. Hýzla 
se sin gel di ði ta ra fa yönel miþ. Tam se se yak laþtýðýný zan net ti ði bir an da ses ke sil miþ.

An ne de ve:
– Aman Al lah’ým! Ben þim di ne ya pa caðým? Ço cuk larýma nasýl su bu la caðým? On la ra 

mut la ka su bu lup götürme li yim. Al lah’ým ba na yardým et! Yav ru larým su suz luk tan öle cek. Ne 
olur Al lah’ým bi zi su suz býrak ma, di ye yal varmýþ. 

An ne de ve nin du asý tam bit ti ði an da karþýsýna mi nik bir çöl karýncasý çýkmýþ. Karýnca an ne 
de ve ye üzüntüsünün se be bi ni sor muþ. An ne de ve ona baþýndan ge çen le ri bir bir an latmýþ.  

Deve Ailesi
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Din le di ði ma sa lý an lat ma sý ný is te yiniz. Ma sa la yö ne lik so ru lar so runuz. 
Bes me le nin an la mýný ve öne mi ni ör nek ler le açýk la yýnýz.

Karýnca da ilgiyle dinledikten sonra: 
– Sen üzülme, Al lah’ýn iz niy le sa na yardým ede ce ðim. Ben bu çölle ri çok iyi bi li rim. Sa na 

su yun ye ri ni göste re ce ðim, de miþ.
An ne de ve, çok sevinmiþ ve he ye can lanmýþ. Çöl karýncasýna:
– Hay di arkadaþým gi de lim. Ba na su yun ye ri ni göster, der ken gözle ri nin içi gülüyor muþ. 
Çöl karýncasý:
– Sen baþýný aþaðýya in dir. Ben onun üze ri ne çýkayým. Sa na ora dan yo lu ta rif ede yim,   

de miþ.
An ne de ve baþýný he men aþaðýya in dir miþ. Karýnca da an ne de ve nin baþýnýn üze ri ne      

çýkmýþ. 
Karýnca:
– Sa ða git. So la git. Þu te pe yi geç, di ye rek an ne de ve ye su yun ye ri ni ta rif et miþ. 
Uzun bir yürüyüþten son ra su ya ulaþmýþlar. An ne de ve çok se vin miþ. Gücünü top la mak 

için bi raz su iç miþ.  
An ne de ve, karýnca ya çok te þekkür et miþ. Son ra ona: 
– Sen bu ra da bek le, ben he men yav ru larýmý alýp ge le yim, de miþ.
An ne de ve, se vinç li bir þe kil de yav ru larýnýn yanýna dönmüþ.
Yav ru larýný alýp su yun yanýna ge tir miþ. De ve ai le si, bu so ðuk su dan ka na ka na iç miþ. Çok 

mut lu ol muþ lar. Ken di le ri ne su ve ren Yüce Al lah’a şükretmişler. 

Nu ref þan ÇAÐ LA ROÐ LU 
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Eðlenerek Öðrenelim

Yukarýda belirtilen varlýklarý
 sayarak kutucuklara yazýnýz. 
Varlýklarý görebildiðim, ayýrt 

edebildiðim ve sayabildiðim için 
Sana şükürler olsun 
              Allah’ým.      

Alýþ týr ma la ra geç me den ön ce çev re sin de ki var lýk la rý rit mik ola rak say ma sý ný is te yiniz. 
Çocuðunuzun varlýk sayýlarýný yazarken rakamlarý doðru yönde yazmasýna dikkat ediniz.

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .
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Sorumluluklarýmý 
Biliyorum

   Yukarýdaki resmi inceleyerek, sorulara cevap veriniz.
 Arkadaþým sincabýn odasýnda hangi oyuncaklar var? Söyleyiniz.
 Siz, o oyuncaklardan en çok hangisiyle oynamak isterdiniz?
 Sizce arkadaþým sincap, kitaplarý seviyor mu? Neden?
 Siz, kitaplarý seviyor musunuz? Neden?
 Arkadaþým sincap ne yapýyor?
 Oyuncaklarýnýzı siz mi topluyorsunuz?

SORUMLULUKLARIMIZI YERÝNE GETÝREREK 
AÝLEMÝZE YARDIMCI OLMALIYIZ. 

Alýþ týr ma say fa sýn da ki þi ir, bil me ce ve te ker le me le ri sýk sýk tek rar ediniz. 
Ço cu ðu nuz dan þi ir oluþ tur ma sý ný is te yerek, söy le dik le ri ni ya zýnýz.
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ALLAH
Annemi babamý yaratan,

Aðaçlarý meyvelerle donatan,
Çiçeklerle etrafa kokular saçtýran,
Hayvanlarý yardýmýmýza koþturan,

Kýsacasý, seni, beni, her þeyi,  
Yaratan bir Allah’týr, bir Allah.

Hasibe NUR

PEYGAMBERÝM
Sevgili Peygamberim,
Sen yetimleri korudun,

Açlarý doyurdun.
Hastalarý ziyaret ettin,
Yaþlýlara dost oldun.

Sen bütün davranýþlarýnla,
Bizlere örnek oldun.

Hasibe NUR

Dalda sarkar dururum,
Sarý renkte olurum.
Vitaminle doluyum,

Allah’ýn bir lütfuyum.

Alýþtýrma sayfasýndaki þiir, bilmece ve tekerlemeleri sýk sýk tekrar ediniz. 
Çocuðunuzdan þiir oluþturmasýný isteyebilir ve söylediklerini de yazabilirsiniz.

Giysilerimdeki
eksik yerleri
boyayýnýz.
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"Ey Güzel Allah’ým!  
Annemin ve babamýn, beni sevdiði, kötülüklerden,

 tehlikelerden koruduðu gibi  sen de onlarý sev, onlarý koru! AMÝN"!..

Ço cuðunuzla bir lik te her ge ce yat ma dan ön ce bu du ayý bir lik te yap ma ya ça lý þýnýz. 
An ne ve ba ba hak ký ko nu sun da on la ra gü zel bil gi ler ve riniz.
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Bakalým Anlatalým

Ço cuðunuza bir kum ba ra alýnýz. Tu tum lu ol ma ko nu sun da on la rý yön len di riniz. 
Bi rik tir di ði pa ra lar la fa kir bi ri si ni se vin di rmesini sað layýnýz.
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Arkadaþlar, mantarlar çok kýsa sürede çoðalýr 
ve büyür. Biz Çinliler, zehirsiz 

mantarlarý ilaç niyetine bol bol yeriz. 
Þifalý bitkiler verdiði için Allah’a 

 çok şükrederiz.
Kesik çizgileri birleþtirerek, mantarlarý boyayýnýz.

Alýþ týr ma say fasýn dan son ra yýkama ve temiz leme konusun da  çocuðunuz dan
 yar dým alarak man tar yemeði yapabilirsiniz. Afiyetle yiyiniz.
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“Tadýndan Taný Oyununu” oynayýnýz.

                                        
               Mini minnacýk aðzým var. Aðzýmýn 
     içinde dilim ve diþlerim var.  Yiyecekleri að zýma 
     alýr, diþlerimle koparýr, dilimle ta darým. Annemin 
     yaptýðý nefis çilekli pas tayý, babamýn mangalda yaptýðý 
    ýzgarayý, çeþit çeþit meyveleri aðzýmla yerim. Hele hele 
  sýcak yaz günlerinde dondurma yemeye bayýlýrým. Bana tad 
alma organýmý verdiðin için Allah’ým, Sana şükürler olsun. 

Arkadaşlar, yiyecekleri israf etmeden yemeyi unutma-
yalım!

Tadýyorum
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Alýþtýrma sonrasýnda bir çileði inceleyiniz. Çileðin faydalarýný çocuðunuza anlattýrýnýz.

Çilekler

                     Sevgili çocuklar,
   Biz le re çi lek der ler. Diþ et le ri ni zi güç len di ririz. 
 Aðýz ko ku la rý ný ve bo ðaz að rý la rý ný gi de ri riz. 
C vi ta mi ni içe rir, böb rek ve ba ðýr sak has ta lýk la rý na   
iyi ge li riz. Bol su ile yý ka ya rak biz le ri yer se niz 
se vi ni riz. 

Yukarýdaki çileðin kesik çiz gilerini bir leþ tirerek     
                             boyayýnýz.
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Çocuðunuzun, bu sayfadaki metni size anlatmasýný isteyiniz. 

             Peygamberimiz'in Hay van la ra Þef ka ti
Ýnsanlara örnek ola rak gön de ri len Pey gam ber Efen di miz hay van la ra kar þý da 

çok mer ha met liy di. Hay van la ra hak sýz lýk ya pýl ma ma sý ný, iyi dav ra nýl ma sý ný is ter di. 
Hazreti Enes an la tý yor: “Birgün uzun bir yol cu luk ta mo la ver miþ tik. 

Yi ye cek bir  þey ler ha zýr la ma ya baþ la ya cak týk ki Pey gam be ri miz biz le ri uyar dý. 
Ön ce hay van la rýn ih ti ya çla rý ný gi derin. Yi ye cek le ri ni ve su la rý ný ver in, son ra ken di 

iþ le ri ni zi ya par sý nýz.” dedi. Hay van la ra kar þý kö tü dav ra nýl ma ma sý ný, hat ta kö tü söz bi le 
söy len me me si ni is te yen Pey gam ber Efen di miz, on la ra kar þý ya pý lan 

iyi lik le rin de Yü ce Al lah ta ra fýn dan ödüllendireceðini söy ler di.
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Hadis-i þerif ezberletilebilir. Çocuðunuzla birlikte hasta bir kiþiyi ziyarete gidebilirsiniz.

Bu güzel sözü 
ezberleyerek

 uygulamaya çalýþýnýz.

Resimde gördüklerinizi
anlatýnýz. Aslaný ve

sincabý kahverengiye 
boyayýnýz.

Sevgili Peygamberimiz diyor ki:
"Hasta ziyaret eden, Cennet bahçesine 

oturmuþ gibidir."
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Nasrettin Hoca

Oðlum, bu kalemi 
sana aldým.  

Kalemim, kalemim yok!

Niye aðlýyorsun 
evladým.

Bir derdin mi var?

   Babamýn hediye
      ettiði kalemi 
        kaybettim.

Hayýr! 
Benim kalemim
bu kadar güzel

deðildi.

Kaybettiðin kalem bu muydu?

 Teþekkür 
ederim,    

  babacýðým.
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Doðru sözlülük ve dürüstlük konusunda çocuðunuzun örnekler vermesini isteyiniz.

Nasrettin Hoca çocuðun 
dürüstlüðünü çok beðenir.

Her zaman 
doðru sözlü 

olacaðým. Çok 
teþekkür ederim.

Sana, doðru sözlü olduðun için bu       
kalemi hediye ediyorum. Kabul

 edersen sevinirim.

Sevgili Yavrum, Peygamber Efendimiz  
“DOÐRU SÖZLÜLÜK ÝYÝLÝÐE, ÝYÝLÝK DE ÝNSANI CENNET'E GÖTÜRÜR.” buyurmuþtur.



Allah’ýn, hayvanlarý bulunduklarý ortama uygun þekilde yarattýðýný vurgulayýnýz.
Çocuðunuzla birlikte hayvanlar albümü hazýrlayabilirsiniz.

            Ben bir de ve yim. Uzun kir pik le rim, göz le ri mi 
    çöl de ki kum fýr tý na la rýn dan ko rur. Kum lar uçuþ tu ðu za man 
      bu run de lik le ri mi ka pa ta rak bur nu ma kum ta ne le ri nin gir me si ni 
    ön le rim. Az mik tar da yi ye cek ve suy la uzun sü re ya þa ya bi li rim. 
  10 da ki ka da 100 lit re den da ha faz la su içe bi li rim. Ayak la rým da ki 
  yu mu þak ta ban lar sa ye sin de çöl kum la rýn da ra hat ça yü rü ye bi li rim. 
   Be ni çöl or ta mý na göre ya ra tan Yüce Al lah’a þük re de rim. 
                Ke sik çiz gi le ri bir leþ ti re rek beni istediðiniz 
                                       renge boyayýnýz.
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Yukarýdaki hayvanlarýn en çok hangi yiyecekleri sevdiðini söyleyiniz. 
Hayvanlar rüyalarýnda hangi yiyecekleri görüyorlar?

 Ýlgili resimleri örnekteki gibi çizgi ile birleþtiriniz.

Eðlenerek Öðrenelim

Allah’ýn yarattýklarýna karþý çok merhametli olduðunu farklý örneklerle açýklayýnýz.
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Ülke le rin bi rin de þi rin bir or man vardý. Bu or manda göl ke narýna yerleþmiþ çi çek ler, gün 
bo yu mis gi bi çam aðacý ko kardý. Or manýn or tasýnda bir göl vardý. Mas ma vi gölün çev re si ni 
pa pat ya lar ve lale ler sarmýþtý. Çi çek ler týpký bir kol ye gi bi gölün ke narýna di zil miþ ler di.

Kýrmýzý ge lin cik nazlý nazlý salýnýyor, sarý pa pat yay la ko nu þu yor du. Pa pat ya, lale ye              
ha yal le ri ni an latýyor du. Ara sýra gözle ri uzak la ra dalýyor, bu ðu lanýyor du.  Lale, pa pat ya ya: 

– Yi ne gözle rin uzak la ra dalýp git ti ... Ne ler düþünüyor sun, di ye sor du. 
Pa pat ya da:
– Rüya larýmýn ülke si Mek ke’yi görmek, ora da ki zem zem su yun dan ka na ka na iç mek         

is ti yo rum, de di.
Son ra da gözle rin den yaþlar aktý. Çünkü ora ya git me si nin mümkün ol madýðýný bi li yor-

du.
Pa pat yanýn zem zem su yu na olan özle mi ni or man da duy ma yan kal mamýþtý. Bu nu en iyi 

bi len ar ka daþý gelincik ile gölde ya þa yan pe li kandý. Karýnca da ara sýra pa pat yanýn yanýna      
ge lir:

– Ümi di ni yi tir me ar ka daþým! Gün ge lir, is te ði ne ka vu þur sun. Sen dua et me ye de vam et, 
der di. 

Son ra da ken di si nin Kâbe’ye gi diþ ma ce rasýný an latýrdý. Pa pat ya, karýncanýn an lattýklarýyla 
her se fe rin de ümit le nir, te sel li olur du. Karýnca günler ce ge ce ler ce yýlmamýþ, o küçücük hâliy-
le yol cu lu ðu na de vam et miþ ti. So nun da Kâbe’ye ka vuþ muþ tu. 

Tüm bun larý din le yen pa pat ya, karýnca ya:
– Sen küçücük adýmlar la da ol sa yürüye bi li yor sun. Ama ben yürüye mi yo rum ki...              

Zem zem su yu na nasýl ka vu þu rum, dedi. 
Karýnca da:
– Dua en iyi çözümdür, sen dua et me ye de vam et, der di.
Pe li kan, pa pat ya ile karýncanýn ko nuþ ma larýný duy muþ tu. Ve papatyaya nasýl yardým 

edebileceðini düþünüyordu. Günlerden bir gün pelikanýn aklýna bir fi kir gel di. Se vinç le ka nat-
larýný çýrptý. Pa pat ya ya bir sürpriz yap ma ya ka rar ver di. 
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Kâbe, zemzem, hac konusunda çocuðun seviyesine uygun açýklamalar yapýnýz. 
Çocuðunuzun masalý anlatmasýný isteyiniz.

Bunun üzerine pe li kan doð ru ca Mek ke’ye yöne le rek uç ma ya baþ ladý. Günler ce uç tu. Artýk 
gücü iyi ce azalmýþtý. Ken di ken di ne: “Bi raz da ha gay ret et!” di yor du. So nun da uzak lar da 
Mek ke þeh ri be lir di. Kâbe ise þe hir de bir pýrlan ta gi bi parlýyor du. Kuþ, mut lu luk la ka nat çýrptý. 
Kâbe’yi görünce çok he ye can lanmýþtý. Bütün yor gun lu ðu nu unut tu. San ki Kâbe mis gi bi gül 
ko ku yor du. Pe li kan, Kâbe’nin yan ta rafýndan uça rak zem ze me yönel di. Zem ze min þýrýltýlarý 
ku laðýna ge li yor du. Zem ze min baþýna gel di. Ka na ka na iç ti. Bir süre din len dik ten son ra 
ga gasýnýn altýnda ki tor bayý zem zem su yuy la dol dur du. Artýk dönüþ zamaný gelmiþti.

Bu güzel yer den ayrýlmak is te mi yor du. Fa kat o, ar ka daþýna git me liy di. Doð ru ca or manýn 
ol du ðu ta ra fa yöne le rek ka nat çýrpma ya baþ ladý. Öyle he ye can landý ki!... Ar ka daþý pa pat ya, 
zem ze mi görünce kim bi lir nasýl þaþýra caktý? Bu nu ha yal ede ede uçu þu nu sürdürdü. Yo lun 
nasýl bit ti ði ni an la ya madý. Artýk or ma na gel miþ ti.

Doð ru ca gölün çev re sin de ki pa pat yanýn yanýna git ti. Pa pat ya, lale ile soh bet edi yor du. 
Yi ne zem zem den ve ona olan özle min den bah se di yor du.

Tam bu sýra da pe li kan se vinç le ga gasýný açtý.
– Ýþte sa na zem zem!... Sa na sürpriz yaptým. Se nin için Kâbe’den zem zem ge tir dim. Ka na 

ka na iç ba kalým, de di. 
Pa pat ya ne ya pa caðýný þaþýrdý. Ar ka daþý pe li ka na ne di ye ce ði ni bi le me di. Sonra ken di ni           

to par la ya rak þöyle, de di: 
– Harika bir arkadaþsýn sev gi li pe li kan, sa na çok te þekkür ede rim. Be ni çok mut lu et tin. 

Fakat sen den bir þey ri ca ede ce ðim. Kâbe’den ge tir di ðin zem ze min ta mamýný ba na ver me-
yip bir kýsmýný göle döker mi sin? Emi nim ki bu or man da ya þa yan bir çok canlý da zem zem 
su yun dan iç mek is ti yor dur. On larý da se vin di rir mi sin, dedi.  

Pe li kan, pa pat yanýn is te ði ni ye ri ne ge tir di. Ardýndan pa pat ya yap rak el le ri ni kaldýrýp       
Al lah’a þükret ti. O günden son ra zem zem su yu nu içen bütün canlýlarýn kalp le ri hu zur ve      
mut lu luk la dol du.

Nu ref þan ÇAÐ LA ROÐ LU 
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Kâðýt üzerinde yarýsýný tamamlama ya da farklý varlýklarý çizme alýþtýrmalarý yapabilirsiniz.

Kesik çiz gi le ri bir leþ ti re rek 
var lýk la rý ta mam la yý nýz ve uy gun 

renk ler e bo ya yý nýz. 
Yu ka rý da ki var lýk la rýn ad la rý ný ve 
ne iþe yaradýk larýný söy leyiniz.

Varlýklarý görebildiðim için 
Sana şükürler olsun, 

Allah’ým.               

Çizelim Boyayalým
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Planlý yaþama konusunda çocuðunuza örnek olunuz. Çocuðunuzla birlikte bir günlük 
plan yaparak uygulayýnýz. Plan yapma ve uygulamayý alýþkanlýk hâline 

getirmesi için onu yönlendiriniz.

 Yukarýdaki resmi inceleyerek, sorularý cevaplayýnýz.

 Fare, televizyonu niçin kapatýyor?

 Fare, sizce ne yapmayý düþünüyor?

 Farenin elindeki kitap neyi anlatýyor?

 Siz, kitaplarý seviyor musunuz? Neden?

 Zamanýmýzý iyi deðerlendirmek için neler yapmalýyýz?

  ZAMANIMIZI ÝYÝ DEÐERLENDÝRELÝM.

Zaman Çok Kýymetlidir.
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Sayfadaki çalýþmalarý çocuðunuzla birlikte birkaç kez tekrarlayýnýz. 
Çocuðunuzdan farklý tekerlemeler oluþturmasýný isteyiniz. 

    Ooo!...
O yalan, bu yalan,
Gel biraz da sen oyalan.
Müslüman çocuklar,
Hiç söylemez yalan. 

           SU
        Susuz hayat olur mu?
   Su içmeden durulur mu?
Aðaçlar, kuþlar, balýklar
Su olmadan yaþayamazlar.
Su içerken bizler de,
      Þükredelim Rabbimize.
           Hasibe NUR

  BilmeceDenizaltýnda yaþarým,

   Yüzgeçlerimle gezerim.

      Solungaçlarýmla nefes aldýran,

          Allah’a þükrederim.  (Balýk)

  Resimde 
gördüklerinizi anlatýnýz. 

Yelkenliyi boyayýnýz.
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               Rengârenk 
     gökkuþaðý ve yaðmur 
  damlalarý için Allah’ým Sana 
         şükürler olsun.

Resimdeki çocuklarýn yerinde siz olsaydýnız, daha farklý nasýl dua ederdiniz? 
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Bakalým Anlatalým

Kardeþ sevgisi ve ona aðabeylik ya da ablalýk yapmanýn ne demek 
olduðunu seviyesine uygun olarak açýklayýnýz. Alýþtýrma sayfasýna göre: 

“Annesi, bebek ve çocuk ne hissediyor?” sorularýný sorunuz.
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Alýþtýrma sonrasýnda kirazý inceleyerek yiyiniz. Kirazdan küpeler yaptýrmayý unutmayýnýz.

                      Yaz mevsiminin en güzel 
              meyvelerinden birisi de kirazdýr. 
         Kiraz yemek, aðrýlarý dindirir. Þifalý 
  meyveler yarattýðý için Allah’a þükredelim. 
           Aþaðýdaki kirazlarý örnekteki gibi 
           tamamlayarak boyayýnýz. Siz de 
                   kirazdan küpeler yapýnýz.

Allý Kiraz, Ballý Kiraz



                  Aðaçlar, çiçekler 

         bizlerden ilgi bekler. Onlarý 

           sevelim ve koruyalým. 

   Yeryüzündeki bütün güzellikleri 

         yaratan Allah’a iyi bir kul 

                      olalým. 

Resimde gördüklerinizi anlatýnýz.96



    Çevremizdeki kuþlar, kediler, 
  köpekler kýsacasý bütün hayvanlar 
bizlerden ilgi bekler. Ben onlarý severim 
ve korurum. Bütün canlýlarý bizim için                                                                                       
 yaratan Allah’a her zaman şükrederim.

Doðayý, hayvanlarý sevmenin ve korumanýn önemini anlatýnýz.
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El le rim le çok þeyler yapabiliyorum.  Sa bah la rý yü zü mü yý kayabili yorum. Çe þit çe þit yi ye cek-
le ri rahatlýkla að zý ma  gö tü rebiliyorum. Fýr ça mý tu ta biliyor, diþ le ri mi fýr ça la yabiliyorum. Çan ta mý 
ta þýyabiliyor, ayak ka bý la rý mý giyebiliyor, düð melerimi ilik leyebiliyorum. Bana ellerimi ver diðin için 
Allah’ým Sana çok şükrediyorum!

Siz de el leriniz le neler  yap týðýnýzı an latýr mýsýnız? Beni boyarsanýz sevinirim.

 Ellerimizin ne kadar özenle yaratýldýðýný vurgulayýnýz.
Þiiri ezberlemesi için çocuðunuza yardýmcý olunuz.

Ellerim

Minik, yumuk ellerine,
Baksana bir...
Ne hoþ, ne güzel
Kim yaptý ellerini?
Böyle düzgün, böyle güzel.
Baktým öðretmenim,
Annem yapamaz. 

Babam yapamaz.
Kimsecikler yapamaz.
Hepimizin ellerini, 
Allah yarattý öðretmenim.

                           Ýsmet ÖZCAN

98



99

Temizlik imandandır. 
Bizler de her zaman 

temiz olmalıyız.

Resmi boyayınız.



Çocuðunuza; Pey gam ber Efen di mi z'in ço cuk la ra olan il gi, 
hoþ gö rü ve sev gi si ni anlatýnýz. 

Hur ma Aða cý ve Ço cuk
Kü çük, se vim li ve bi raz da ha re ket li bir ço cuk, bir hur ma aða cý ný taþ lý yor du. Aða cýn sa hi bi 

ço cu ðu ya ka la dý. Na si hat et me si için Pey gam ber Efen di mi z'e gö tür dü. Ço cuk, Pey gam be ri-
mi z'in kar þý sý na çý ka rýl dý ðýn da çok utan dý.

Pey gam be ri miz, ço cu ðun saç la rý ný ok þa ya rak ona: 
– Yav ru cu ðum, ne den aða cý taþ lý yor dun, di ye sor du. Kü çük ço cuk utan cýn dan ký zar dý ve 

sa de ce:   
– Kar ným acýk mýþ tý Ya Re sû lul lah! di ye bil di. 
Bu nun üze ri ne Pey gam ber Efen di miz: 
– Yav ru cu ðum, sa hi bin den izin al ma dan hiç bir þe ye do kun ma. Aðaç la rý taþ la ma, di ye 

öðüt ver di. 
Çün kü Pey gam ber Efen di miz ço cuk la rý çok se ver di. Ha yýr lý du alar ede rek ço cu ðu evi ne 

gön der di. Bir daha da o çocuðun yaramazlýk yaptýðýný gören olmadý.
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Sevgili Peygamberimiz'in sözünü tekrarlayýnýz. 
Mevsimi geldiðinde sizler de bir fidan dikiniz. 
Kesik çizgileri birleþtiriniz. Pandayý boyayýnýz. 

Resimde gördüklerinizi anlatýnýz.

                               Peygamber Efendimiz diyor ki:
"Herhangi bir Müslüman bir aðaç diker ya da ekin eker de ondan kuþ ya da

insan veya hayvan yerse, mutlaka karþýlýðýnda bir sadaka sevabý alýr."

Ha dis-i þe ri fi ço cu ðu nuz la be ra ber bir kaç kez tek rar ediniz. 
Di ni mi zin aðaç dik me ye ver di ði öne mi an la týnýz. 

Ço cu ðu nuz la bir lik te uy gun bir ye re fi dan di kiniz.



Keloðlan ile Komþusu Ali
Ali, haydi gel, oynayalým!

Çok yorgun görünüyorsun. 
Yoksa hasta mýsýn? 

Neyin var o zaman? Haydi söyle. 
Ben senin en iyi arkadaþýným. 
Hem biz komþuyuz.

Caným 
istemiyor.

Hayýr, hasta 
deðilim.

102

Karným çok aç. Evde yiyecek hiçbir          
þeyimiz yok. Babam da bir aydýr iþsiz.



Kom þu hak ký ko nu sun da ço cu ðu nu za bil gi ler ve riniz.

Anne, komþumuz Alilerin yiyecek hiçbir 
þeyleri yokmuþ! Babalarý da bir aydýr 
iþsizmiþ.  Nasýl da fark ede-

medik!
Hemen yardým 

edelim!

Komþum, çok özür dilerim! Hiç fark 
edemedik. Bunlarý kabul  edersen 

çok sevinirim. 

Teþekkür ederim. Çocuklar iki gündür doðru 
dürüst bir þey yiyememiþlerdi.

Oðlum, dinimiz komþuluða çok önem verir. 
Peygamberimiz bu konuda þöyle buyurmuþtur: 
“Komþusu aç iken tok yatan bizden deðildir.”

Eþin iþ buluncaya kadar 
bunlarý da al. Çocuklarýn 
ihtiyaçlarýný karþýlarsýn. Allah sizden 

razý olsun!

Daha sonra Ali’nin babasý iþ bulur. 
Bir daha böyle sýkýntý çekmezler.
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Al lah’ýn, can lý la rý çe þit li özel lik ler de ya rat tý ðý ný ço cu ðu nu za an la týnýz.

 Aþaðýdaki özelliklerimi biliyor muydunuz?
 Kulaklarým çok hassastýr. Ýnsanlarýn duyamadýðý sesleri bile duyabilirim. 
 Gözlerim geceleri ýþýk saçýyormuþ gibi parlar. 
 Ne kadar yüksekten düþersem düþeyim, yine de ayaklarýmýn üzerine düþerim. 
 Ýnsanlarý çok sever, süte de bayýlýrým. 
 “Miyav miyav”, diye ses çýkarýrým. 

    Haydi, siz de benim gibi ses çýkarmayý deneyin. Beni boyarsanýz sevinirim.
Bana bütün bu özellikleri veren Allah’a şükrederim.
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Ço cu ðunuz la bir lik te kuþ tak li di ya pýnýz. 
Ço cu ðu nu za dokuza ka dar olan rakamlarla alýþ týr ma lar yap tý rýnýz.

  Belirtilen sayý kadar, boþ olan kartlarýn üzerine örnekteki 
gibi daireler çiziniz. Yukarýdaki kuþ sayýsý kadar, “Cik, cik!” 

diyerek ses çýkarýnýz. Kuþlarý gördüðünüz zaman 
Allah’ýn onlarý ne güzel yarattýðýný düþününüz.

Eðlenerek Öðrenelim
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Al lah’ým, beni 
şefkatle koruyan bir 
annem olduğu için 

Sana şükürler olsun.

Resmi boyayınız.
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Bü yük le ri mi ze say gý lý ol ma ko nu sun da ço cu ðu nuz la ko nu þunuz.
Bu ko nu da ço cuk la rý ný za ör nek olunuz.

     Yukarýdaki resmi inceleyerek sorulara cevap veriniz.
 Týrtýl ailesinin evi neden yapýlmýþ?
 Evin içinde kimler var?
 Dede týrtýl ile yavru týrtýl ne konuþuyor olabilir?
 Yavru týrtýlýn, dedesine oturmasý için yer göstermesi 

      sizce nasýl bir davranýþtýr? Niçin?
 Büyüklerimize karþý saygýmýzý baþka nasýl gösterebiliriz?

Büyüklerimize karþý saygýlý olmalýyýz. Çünkü Allah  
büyüklerine karþý saygýlý olanlarý çok sever.

Saygýlý Olalým

107



Kýr lar da ki mor menekþelerin bir bi riy le söy leþ ti ði 
ye þil bir ba har gü nüy dü. Gü neþ, or ma ný ýsý týr ken 
ba har va go nu da yü kü nü dün ya ya bý ra ký yor du. 
Hay van lar, bit ki ler, va gon dan da ðý tý lan yi ye cek-
ler den ka pýþ ka pýþ alý yor du. Tav þan lar için ha vuç-

lar, kuþ lar için yem ler, sin cap lar için fýn dýk lar hepsi 
ama hepsi bu va gon day dý.

Ba har va go nuy la ge len yi ye cek ler hay van la rý o 
ka dar mut lu et miþ ti ki iç le ri te þek kür et me is te ði ile dol-

muþ tu. On lar bi li yor du ki bu gü zel yi ye cek le ri ken di güç-
le riy le el de et me le ri müm kün de ðil di.

Birgün hay van lar ve bit ki ler bir top lan tý yap tý lar. Verilen nimetlerden 
dolayý Allah’a teþekkür etmek için karar aldýlar.

Sýra teþekkürleri Allah’a kimin sunacaðýna gelmiþti. 

Zü ra fa:

– Ben çok uzun boy lu yum. Bu iþ için en uy gu nu nuz be nim, de di. 

As lan:

– En güç lü nüz be nim, onun için te þek kür ü Al lah’a ben su na ca ðým, di yor du.

Ke le bek ler, kuþ lar ve di ðer ka nat lý lar da uça bil dik le ri için bu iþi ken di le ri ne uy gun gö rü yor-
lar dý.  

Tam o sý ra da or ma na bir ço cuk gir di. Tüm hay van lar bir ke na ra çe kil di ler. Kimi aðacýn 
arkasýna, kimi kovuðuna saklanmýþ çocuðu izliyordu. Bit ki ler, hay van lar ço cu ða göz le ri ni dik-
miþ onu iz li yor lar dý.

Ço cuk, elin de se pe tiy le hop la ya zýp la ya or man da do la þý yor du. Ba zen eði lip çi çek le rin 
ko ku la rý ný içi ne çe ki yor, ba zen de aðaç dal la rýy la su nu lan mey ve ler den yi yor du. Bir ara ço cuk 
çok su sa dý. Ko þa rak or man da ki de re ye git ti. Su ya yak laþ týk ça yut ku nu yor, bir an ön ce su ya 
ka vuþ mak is ti yor du. De re ye eðil di. Su ka bar cýk la rý nýn se rin li ði ni yü zün de his se di yor du. Göz le ri-
ni ka pa dý ve su yu yu dum yu dum iç ti. Su yun se rin li ði ni vü cu du nun her kö þe sin de his set ti. Öy le 
ko ca man bir “EL HAM DÜ LÝL LAH.” diyerek Allah’a teþekkür etti ki sormayýn! Bü tün hay  van lar ve 
bit   ki ler onun iç ten li ði ne hay ran kal dý.
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Ço cu ðun bu iç ten li ði ni gören bütün 
hay van la rýn ve bit ki le rin akýllarýna bir 
fikir geldi. O ne gü zel bir ses, ne iç ten bir 
te þek kür dü! Hepsi de Al lah’a  te þek kür 
et  mek için en uy gun var lý ðýn o ço cuk ol du ðu nu 
dü þün dü ler.

Hay van lar ve bit ki ler ço cu ðu ara la rý na da vet edip, 
ona dü þün ce le rin den söz ettiler. Ço cuk: 

– Bu güzel düþüncelerinizden dolayý size çok teþekkür 
ediyorum. Fakat önem li olan, her ke sin te þek kü rü nü 
Al lah’a ken di si nin sun ma sý dýr, de di.

Orman sakinleri de bu düþünceye katýldýlar.

Ke le bek usul ca ço cu ðun om zu na ko nup:

– Peki, az ön ce söy le di ðin gü zel sö zün ne an la ma gel di ði ni 
biz le re de öð re tir  mi sin, diye sordu.

Ço cuk, bu is te ði iç ten lik le ka bul et ti. On la ra bu gü zel  sö zün “Al lah’a te þek kür” an la-
mý na gel di ði ni uzun uzun an lat tý: 

– “Ýs ter se niz bu gü zel sö zü bir kez  de bir lik te söy le ye rek tek rar ede lim.” de di. 

Or man da çýt çýk mý yor du. Bütün hay van lar ve bit ki ler ço cuk la bir lik te el le ri ni aç tý lar. 
Büyük bir coþkuyla hep birlikte “EL HAM DÜ LÝL LAH.” diyerek teþek kür lerini Al lah’a sun-
dular.

                                                             Nu ref þan ÇAÐ LAROÐ LU 

Ço cu ðu nuz dan, din le di ði ma sa lý an lat ma sý ný is te yiniz.
Al lah’ýn bi ze ver di ði ni met ler hak kýn da ço cu ðunuzla sohbet ediniz.
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Say fa da ki ça lýþ ma la rý ço cu ðu nuz la bir lik te bir kaç kez tek rar la yýnýz. 
Ço cu ðu nu za bil di ði baþ ka bil me ce, þi ir ve te ker le me le ri söylettiriniz.

Dýþý eðri, 
içi eðri

Kývrým kývrým taþ,

Çýkarsýn yavaþ yavaþ.

(minare)

CAMÝ

Çeþit çeþit camiler,

Ýnsanlar ibadet eder.

Namaz sona erince,

Allah’a açýlýr eller,

Âmin, der diller.

     A
LLAH

Yeri göðü yaratan,

Aðaçlarý donatan,

Çiçekleri açtýran,

Bir Allah’týr, b
ir Allah.

Doyuran her hayvaný,

Yaþatan her insaný,

Koruyan þu vataný,

Bir Allah’týr, b
ir Allah.

Sabri Cemil

                        Tekerleme ve       
                   þiirleri ezberleyiniz. 
            Uçurtmalarýn kuyruklarýný              
     örnekteki gibi boyayarak              
           tamamlayýnýz. 
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Ço cu ðu nuz la bir lik te her ge ce dua etmeyi alýþkanlýk hâline getiriniz.

 Yattým Allah’ým kaldýr beni, 
Nur içine daldýr beni.  

Güzel rüyalar gösterip,
Huzur ile sabaha ulaþtýr beni.
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Ar ka daþ lý ðýn öne mini ve iþ birli ði yap ma nýn in sa na sað la dý ðý faydala rý ço cu ðu nu za an la týnýz. 

Bakalým Anlatalým
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Ço cu ðu nuz la bir lik te ger çek bir in ci ri in ce le yerek in ci rin fay da la rý ný da ha ge niþ bir           
þe kil de araþ tý rýnýz.

    Ýncirin bronþit, öksürük ve boðaz 
aðrýlarýna iyi geldiðini ve enerji verdiðini 
biliyor muydunuz? 
  Kesik çizgileri birleþtiriniz. Ýnciri mor renge 
   boyayýnýz. Gerçek bir incirin çekirdeklerini 
  ailenizle birlikte inceleyiniz.

Ballý Ýncir

113



114

Ör nek te ki gi bi, par ma ðý ný zýn ya da eli nizin þek lin den 
yukarýdaki boþluða horoz yap ma yý de ne ye bi lir siniz.

Par mak la rým ký pýr ký pýr... 
  He le he le baþ par ma ðým, par mak la rýn kra lý... 

O ol maz sa na sýl tu ta rým süt bar da ðý ný, 
oyun cak la rýmý? Siz de baþ par ma ðý nýzı 

kul lan ma dan iþ yap ma yý de ner misiniz? Ne ler 
his sedersiniz?... 

Ba na böy le gü zel par mak lar ver di ði için 
Al lah’a her zaman þük re di yo rum.

Parmaklarým



Gü ve ni lir ol ma nýn ne an la ma gel di ði ni ço cu ðu nu za ör nek ler ve re rek an la týnýz. 
Gü ve ni lir bir in san ol ma  konusunda ço cu ðunu za ör nek olunuz.

Pey gam be ri mi z'in Gü ve ni lir Ol ma sý

Pey gam ber Efen di miz, gü ve ni lir bir in san dý. As la ya lan söy le mez, ve ri len bir ema ne ti 
ke sin lik le korurdu. Bu özel li ðinden do la yý Mek ke li ler, Pey gam ber Efen di mi z'e: “Mu ham-
med’ül-Emin” ya ni “Gü ve ni lir Mu ham med” di yor lar dý.

Pey gam be ri miz, Mekke’den Medine’ye hic ret eder ken Hazreti Ali’ye bir san dýk ge tir miþ 
ve “Bun lar ba na bý ra ký lan ema net ler. Ben git tik ten son ra sa hip le ri ne ver.” de miþ ti. Ema net 
bý ra kan in san lar ara sýn da Pey gam be r Efendimiz'in düþ ma ný Ebu Ce hil de var dý. 

Pey gam be ri mi z'in düþ ma ný olan Ebu Ce hil ve di ðer le ri, kýy met li eþ ya la rý ný an cak O'na 
ema net ede bi liyor lar dý. Pey gam berimiz güvenilir di, bizim de güvenilir ol mamýzý is ter di. 
Çün kü, güvenilir ol mak Müs lüman’ýn özelliklerindendir.
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Nasrettin Hoca

Bugün hava 
çok sýcak. Biraz 

dinlensem iyi 
olacak.

Oh!... Þükürler 
olsun!... 

Biraz serinleyip 
rahatladým.

Nasrettin Hoca bal kabaklarýna 
bakar.

Daha sonra da 
aðaçtaki cevizleri 

inceler.

Þu ceviz 
aðacýnýn altýnda 
biraz dinleneyim.

Þu Allah’ýn iþine bak! Ýncecik dallarda 
kocaman kabaklar, kocaman aðaçta da 
küçücük cevizler yaratmýþ!
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Ço cu ðunu za alýþ týr ma say fa la rý ný an lat tý rýnýz.
 Al lah’ýn her  þe yi ne ka dar düzenli ya rat tý ðý ný ör nek ler le gös te riniz.

Sonra Nasrettin Hoca'nýn aklýndan þöyle 
bir düþünce geçer.

Þu küçük cevizler de 
karþýdaki ince kabak 
dallarýnda olabilirdi.

Nasrettin Hoca 
bir anda acý bir 
çýðlýk atar. Vay 
baþým!...

Tövbe Ya Rabbî!... Bir daha senin iþine 
karýþmam. Sen, her ne yaratmýþsan 
yerli yerinde yaratmýþsýn. Ya benim 
düþündüðüm gibi aðaçta kabak               
olsaydý? Hâlim ne olurdu!

Þu koca kabaklar bu 
ceviz aðacýnda olabilirdi.

Nasrettin Hoca bu 
düþüncelerle gözlerini kapatýr ve 

dinlenmeye baþlar.



Ýs lâm di ni nin te miz li ðe çok önem verdiðini ço cu ðu nu za ör nek ler le an la týnýz. 
Te miz ol ma nýn sað lý ða kat ký sý ný vur gu la yýnýz. 

Ha dis-i şe ri fi uy gu la ya rak ço cu ðu nu za ör nek olunuz.

          
       Resimde 
gördüklerinizi anlatýnýz. 
 Ayýcýðýn giysilerini 
         boyayýnýz.

                      Peygamber Efendimiz diyor ki:
"Yemeðin bereketi, hem yemekten önce

hem de yemekten sonra elleri ve aðzý yýkamaktýr."
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Sevimli Zürafa

Ço cuðunuzun tabiata olan sev gi si ni art týr mak için on lar la bir lik te tabiat ve hay van    
bel ge sel le ri sey re diniz. Sey ret ti ði niz bel ge sel ler üze rin de ço cu ðu nuz la ko nu þunuz.

Çocuðunuzla birlikte bir hayvanat bahçesine gezi düzenleyiniz.

     Ben, Allah’ýn yarattýðý hayvanlardan 
      biriyim. Dünyanýn en uzun boylu hayvanýyým. 
    Yüksek dallardaki yapraklarý kolaylýkla yerim. 
  Uzaðý iyi görür, tehlikeleri arkadaþlarýma önceden 
    haber veririm.  Resmi, rakamlardaki renklere 
   uygun olarak boyarsanýz sevinirim.

2

3 3

3

3

3

1

1

1

1 1 1 1

3

119



Ço cu ðu nu za ka lemi doðru tutma ve renk le ri seç me konusunda yar dým cý olunuz.

Eðlenerek Öðrenelim

  Kesik çizgileri
birleþtiriniz. Renk sýrasýna dikkat

ederek yukarýdaki tesbihi örnekteki
gibi boyayýnýz.

Siz de, “La ilâhe illallah!” diyerek 
tesbih çekiniz.
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Ben zer ve fark lý kav ram la rýnýn ne an la ma gel di ðini çocuðunuza anlatýnýz.
Ço cuk la rý ný za bu kav ram lar la il gi li farklý ör nek ler ver iniz.

    Aþaðýdaki varlýklarýn adlarýný 
      söyleyiniz. Örnekteki varlýklara 
  benzeyen varlýklarýn kutucuklarýný ayný 
      renge boyayýnýz. Eþya, araç ve 
       gereçlerinizi kullanýrken tutumlu 
                           olunuz.
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Ev vel za man için de, ay ný ma hal le de ya þa yan iki civ civ var mýþ. Bu civ civ ler den yaþ ça bü yük ola nýn 
adý Ka ra ka nat, kü çük ola nýn adý Ak ka nat’mýþ.

Ka ra ka nat, birgün gez mek için ev den ay rýl mýþ. Ar ka daþ la rýy la bu lu þa cak mýþ. So kak ta yü rür ken, 
kü mes te  tek ba þý na oy na yan Ak ka nat’ý gör müþ. Ona ses len miþ:

– Hey, Ak ka nat! Kü mes te tek ba þý na ne ya pý yor sun?  
– Hiç, de miþ Ak ka nat. An nem ev de yok da... Tek ba þý ma bal kon da oy nu yo rum.
Ka ra ka nat:
– Ben gez me ye gi di yo rum. Ar ka daþ lar la bu lu þa ca ðým. Hem eð le ne cek hem de ge ze ce ðiz. Bi ze 

ka týl mak is ter mi sin? Ye ni ar ka daþ lar la ta nýþ mýþ olur sun, demiş.
Ak ka nat:
– Ka týl mak is te rim ama an nem den izin al ma lý yým. An nem þu an da ev de yok, de miþ.
Ka ra ka nat:
– Ne? Sen bir ye re gi der ken an nen den izin mi alý yor sun? Ara da sý ra da  an ne nin sö zü nü din le me-

sen bir þey ol maz. Ha di, in aþa ðý ya da ka týl bi ze. Ben bir ye re gi der ken an nem den izin al mam. O da 
be ni hiç me rak et mez, de miþ.

– Ama be ni an nem me rak eder, de miþ Ak ka nat. Ne re ye git ti ðim den an ne min ha be ri ol ma lý...
Ka ra ka nat:
– Bi li yor mu sun Ak ka nat? Sen çok kor kak bir civ civ sin. Kor kak lý ðýn yü zün den bi ze ka tý la mý yor sun, 

demiş.
Ka ra ka nat’ýn bu söz le ri, Ak ka nat’ýn gu ru ru na do kun muþ. Kor kak lý ðý ka bul ede me miþ. Ýçin den: 

“Kor kak ol ma dý ðý mý ona gös ter me li yim. Bir de fa cýk an nem den izin al ma dan ar ka daþ la rý ma ka týl sam 
bir þey ol maz.” di ye dü þün müþ.

Ak ka nat, ev den ay rýl mýþ ve Ka ra ka nat’a ka týl mýþ. Bir lik te bi raz yü rü müþ ler ve ma hal le den uzak laþ-
mýþ lar. Ma hal le nin dý þýn da di ðer ar ka daþ lar la bu luþ muþ lar. Ön ce bir bah çe ye gir miþ ler, bü tün la ha-
na fi de le ri ni ye miþ ler. Bir mý sýr tar la sý na rast la mýþ lar, mi de le ri ni tý ka ba sa dol dur muþ lar. Ak ka nat’ýn 
dý þýn da ki ler yap týk la rýn dan do la yý mut lu olu yor lar mýþ. Ak ka nat ken di ken di ne: “Bu kö tü ar ka daþ la ra 
ka týl dým. Baþ ka la rý nýn bah çe si ne, tar la sý na za rar ver dim. An nem den izin de al ma dým. O be ni me rak 
eder. Yap týk la rým hiç de doð ru de ðil! Ben kö tü bir civ ci vim.” di ye mý rýl da ný yor muþ. Ama dü þün dük le-

Civcivlerin Gezisi
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ri ni ar ka daþ la rý na söy le ye mi yor muþ. Di ðer 
civ civ ler gü lüp eð le ni yor muþ. Çev re ye za rar 
ver dik le ri nin far kýn da  de ðil ler miþ. 

Bu sý ra da Ak ka nat’ýn or ta dan kay bol ma sý an ne si ni me rak lan dýr-
mýþ. An ne si, onu ara ma ya baþ la mýþ.

Gök te uçan bir kar tal, kes kin göz le riy le yer de ki civ civ le ri gör müþ. “Gü zel bir av! Civ civ le rin bi ri ni 
ka par sam bugün kü yi ye ce ðim ha zýr sa yý lýr.” de miþ.

Kar ta lý ilk fark eden Ak ka nat ol muþ ve ci yak lamaya başlamış. Onun ci yak la ma sýn dan ar ka daþ la rý 
ra hat sýz ol muþ lar. “Ne ci yak lý yor sun?” di ye ona çý kýþ mýþ lar. 

An ne si de, Ak ka nat’ýn se si ni duy muþ. Ka nat çýr pa rak civ civ le rin bu lun du ðu ye re koþ muþ. Kar ta lýn 
yak laþ tý ðý ný o da gör müþ. Kar tal dan ön ce civ civ le rin ya ný na ulaþ mýþ. Allah’ýn içine yerleþtirdiði evlat 
sevgisiyle on la rý ko ru ma sý al tý na al mýþ. Hep bir lik te kar ta la kar þý koy muþ lar.  

Ak ka nat, çok kork muþ ve ağlamaya başlamış. An ne si:
– Að la ma yav rum! Bun dan son ra  ar ka daþ se çi mi ne dik kat et. Ev den izin siz ve ha ber siz  ay rýl ma, 

demiþ. 
Ak ka nat:
– An ne ci ðim, özür di le rim. Ha ta yap tý ðý mý 

bi li yo rum. Ne olur sun be ni af fet, de miþ.
Bu olay bütün ma hal le de du yul muþ. 

Akkanat’ýn baþýna gelenlere her kes çok      
üzül müþ. O günden sonra Akkanat ve diðer 
civcivler annelerinden izin almadan bir 
yere gitmemiþ.

        
         Mehmet AZÝM

Ma sa lý, ço cu ðu nu za an lat tý rýnýz. Çocuðunuza 
ma sal ile il gi li ký sa so ru lar so runuz. 
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Si ze, hak sýz lýk ya pýl ma sý ný is te miyorsanýz siz de baþ ka sý nýn hak ký na saygý gösteriniz.

Yukarýdaki resmi inceleyerek sorularý cevaplayýnýz.
  Yukarýdaki hayvanlarýn adlarýný söyleyiniz.
  Hayvanlar ne yapýyorlar?
  Sýranýn en arkasýndaki hayvaný daire içine alýnýz.
  Hayvanlar, kaydýraktan sýra ile kaymadığında neler olabilir?

OYUNCAKLARLA SIRA ÝLE OYNAMALIYIZ.
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Çocuðunuza sayfadaki þiir ve tekerlemeleri ezberletmeye çalýþýnýz. Çocuðunuzun bildiði 
baþka þiir, te kerleme ve bilmece varsa onlarý çocuðunuzdan dinleyiniz.

Tekerleme, þiir ve bilmeceyi tekrarlayýnýz. 
Kesik çizgileri birleþtirerek dondurma külahýný boyayýnýz.

        KELEBEK
Kanatlarý benekli,
Renk renk desenli,
Minik kelebek...
Dolaþýyor çiçekleri,
Allah Allah diyerek...

Ormanda yaþarým,
Zýp zýp diye zýplarým.
Bana havucu sevdiren,
Allah’ý sevgiyle anarým.

(Tavþan)

      ARI
Sevimli arý,
Güzel arý,
Ne lezzetli bal verdin.
Bu balý yapmak için
Bilmem kaç çiçeði gezdin.
Lezzetli ballar yapýp
Allah’ýn büyüklüðünü,
Çocuklara gösterdin.
                  Hasibe NUR
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Ço cu ðu nu za du anýn öne mi ni, onun an la ya ca ðý þekilde an la týnýz. 
Say fa da ki du ayý ço cu ðunuz la bir lik te sýk sýk tek rar ediniz.

Hasta iken  
þöyle dua edebiliriz:

“Rabbim, 
bana þifa ver. Çünkü şifa veren 

yalnýz Sen'sin. Sen yarattýklarýna 
merhamet edersin.”

                 Resimde 
      gördüklerinizi anlatýnýz.

 Kediciðin ayaðý neden kýrýlmýþ 
olabilir? Söyleyiniz.

 Fare ne yapýyor?
 Doktor tavþanýn söylediði            
duayý siz de ezberleyiniz.
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Alýþtýrma sayfasýný çocuðunuzun yorumlamasını isteyiniz.
 Çocuðunuzdan alýþtýrmaya uygun baþka örnekler vermesini isteyiniz.

Bakalým Anlatalým
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Çocuðunuza kalemi doðru tutmasý için yardýmcý olunuz. Mümkünse, gerçek bir üzüm 
salkýmýný çocuðunuzla birlikte inceleyerek ne kadar güzel yaratýldýðýný gözlemleyiniz.

Aþaðýdaki 
üzüm salkýmýnýn 

eksik tanelerini çiziniz. 
Üzümü yeþil renge 

boyayýnýz.

Üzüm Taneleri
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 Okuduðunuz bölümü çocuðunuza anlattýrýnýz. 
Ayaklarýyla baþka neler yapabildiðini çocuðunuza sorunuz.

AYAKLARIM

Benim iki ta ne aya ðým var. Ben ayak la rým la yü rür, 
ko þar ve zýp la rým. Bü tün bun la rý ya pa bil mek çok 
gü zel bir duy gu. Yü rü ye me yen ar ka daþ la rý mý 

dü þün düm. Ben de on lar gi bi ola bi lir dim! 
Yü rü ye me yenlere yar dým et mek için ken di          

ken di me söz ver dim. Yü rü ye bil di ðim, kuzu gi bi       
ko þa bil di ðim, tavþan gi bi zýp la ya bil di ðim için

 Al lah’ýma şükürler olsun. 
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Sayfadaki metni çocuðunuza anlattýrýnýz. Ona, Peygamberimiz'le ilgili baþka 
neler biliyorsun sorusunu sorarak çocuðunuzu konuþturunuz.

Peygamberimiz'in Cömert li ði

Sevgili Pey gam be ri miz çok cö mert ti. Mi sa fir le re ik ram da bu lu nur, ih ti yaç sa hip le ri ne          
yar dým ederdi. He di ye ver mek ten de çok mut lu olur du. Mev si min ilk mey ve leri ön ce Pey-
gam be ri mi z'e ge ti ri lir di. Mey ve yi alýr, dua eder ve ora da bu lu nan ço cuk la ra ik ram eder di.

 Pey gam be ri miz, ziyaretine gelen çocuk lara çeþitli hediyeler vererek onlarý sevin dirir-
di. Bir de fa sýn da Ha beþ Kra lý Ne ca þi’nin he di ye et ti ði çok de ðer li bir yü zü ðü Üma me ad lý          
to ru nu na he di ye et ti.

 Üma me, o yü zü ðü ha ya tý bo yun ca en de ðer li eþ ya sý ola rak sak la dý. Çünkü yüzüðü ona 
Sevgili Peygamberimiz hediye etmiþti.
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    Peygamber Efendimiz diyor ki:
“Müslüman’ýn Müslümana üç günden fazla küs durmasý helâl olmaz.”

Çocuðunuza hadis-i þerifi ezberletebilirsiniz. Küs durmanýn sakýncalarýný 
çocuðunuza anlatýnýz.

  Resmi istediðiniz 
   gibi boyayýnýz.
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Keloðlan

Çok eski zamanlarda köyün birinde çok 
iri bir adam yaþarmýþ. Bu adam o kadar 
iriymiþ ki diðer insanlar onun yanýnda 
cüce gibi kalýyormuþ.

Bu adama köylüler dev adam derler-
miþ. Dev adam aslýnda çok iyi birisiymiþ. 
Çocuklarý da çok severmiþ.

Ama bu dev adam her öðünde kýrk 
ekmek yermiþ.

Çok acýktým!
Çabuk bana 
ekmek getirin!

Köylüler ona ekmek bulmakta                       
zorlanýrlarmýþ. Çoðu zaman ona ekmek 

vermekten kendileri aç kalýrmýþ.

Artýk köylüler ona ekmek vermek istemi-
yormuþ, ama  dev adam acýktýðý zaman 

çok sinirli oluyormuþ. Bu sebepten herkes 
ondan çok korkuyormuþ.

Köylüler bu iþe bir çare bulmak için bir 
araya gelmiþler. Tam o sýrada Keloðlan 

da köylülerin yanýna gelmiþ.
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Çizgi hikâyeyi çocuðunuza anlattýrýnýz. Besmelenin önemi üzerinde durunuz.

Köylüler, Keloðlan’a her þeyi anlatmýþlar.

Selâmün aleyküm, 
dev adam.

Aleykümselâm, 
Keloðlan.

Hayýr!

Bundan sonra yemeðe 
besmeleyle baþla. 
Yediklerini yavaþ 

yavaþ ye. Bak neler 
olacak!

O günden sonra dev adam yemeklere 
besmeleyle baþlamýþ. Yediklerini de yavaþ
 yavaþ yemiþ. Artýk kýrk ekmekle deðil iki 

ekmekle doymaya baþlamýþ.

 “Bis mil lâ hir rah mânir rahîm.”

Sen çok ye mek 
yi yor muþ sun. Ye me ðe 

baþ lar ken 
“Bis mil lâ hir rah mânir rahîm” 

diyor musun?

Siz merak etmeyin aðalar. Ben bu iþi 
hâllederim. Bana,  dev adamýn nerede 
olduðunu gösterin yeter.  



Allah’ýn, her hayvaný ayrý özellik ve güzellikte yarattýðýný vurgulayýnýz.

                      Arkadaþlar! 
                   Ben tavþaným. Size kendimi 
       tanýtayým. Benim arka ayaklarým ön    
  ayaklarýmdan daha uzundur. Çok hýzlý      
  koþabilirim. Güçlü diþlere sahibim. En 
    sevdiðim yiyecekler havuç ve lahanadýr. 
        Sepetimi boyayarak içine dört tane 
                         havuç çizerseniz sevinirim.

Sevimli Tavþan
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   Yüce Allah, biz ağaçları çeşit 
çeşit meyvelerle donatmıştır.
Şimdi, beni boyar mısınız?



Yýl lar ön ce, or ma nda bir tav þan ai le si ya þar mýþ. Tav þan ai le si nin Pa muk adýn da bir yav ru la rý var-
mýþ. Pa muk se vim li mi se vim li, be yaz mý be yaz, te miz mi te miz bir yav ruy muþ.

Birgün tav þan ai le si nin yi ye cek le ri tü ken miþ. Yiyecek bul mak için Pa muk ile ba ba sý, kom þu or ma-
na git miþ ler. Gi der ken, yo lun or ta sýn da ki di ken li ça lý la rý gör müþ ler. Pa muk: “Bu di ken li ça lý lar ge lip 
ge çen le re za rar ve re bi lir.” di ye dü þün müþ. Ba ba sý na:

– Ba ba cý ðým, þu di ken li ça lý la rý yo lun or ta sýn dan kal dý ra lým mý? Bu ra dan ge çen le rin aya ðý na di ken 
ba ta bi lir. Baþ ka hayvanlar, bun lar dan ra hat sýz ola bi lir ler, de miþ.

Ba ba tav þan, Pa muk’un bu öne ri sin den do la yý çok mut lu ol muþ. Böy le bir yavruya sa hip ol du ðu 
için ken di ni þans lý his set miþ. Pa muk’a þöy le ce vap ver miþ:

– Ta bi yav rum. Ben na sýl da akýl ede me dim. Ha ydi, di ken li ça lý la rý bir lik te yol dan kal dý ra lým. 

Pa muk ile ba ba sý yol da ki di ken li ça lý la rý kal dýr mýþ lar. Gü le oy na ya yo la de vam et miþ ler. Ba zen 
ko þu ya rý þý da ya pý yor lar mýþ. Ya rý þý her za man Pa muk ka za ný yor muþ. Ba ba sý nýn onun la oy na ma sý, 
il gi len me si çok ho þu na gi di yor muþ. Bi raz iler le dik ten  son ra bir de re ye rast la mýþ lar. Pa muk, de re den 
su iç mek is te miþ ama ba ba sý ona en gel ol muþ:

– Pa muk, bu de re den su iç me! De re nin su yu kir li. Ýçin ce has ta ola bi lir sin, demiþ.

Pa muk, ba ba sý nýn uya rý sýy la su iç mek ten vaz geç miþ. Et ra fý na bak mýþ. Bir de ne gör sün? De re nin 
ke na rý  yiyecek ar týk la rýy la do luy muþ... De re nin ba zý bö lüm le ri ne de pis su lar ka rý þý yor muþ. 

Pa muk:

– Ba ba cý ðým, bu çöp ler bu ra ya  ne re den gel miþ? Bu de re, bu or man, bu çev re te miz ka la maz mý, 
di ye sorular sor muþ.
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Ba ba sý:

– Ta bi ki çev re te miz ola bi lir! Ama he pi miz çev re yi ko ru ma lý yýz. Kullandýðýmýz eþyalarý, ye di ði miz 
yiyeceklerin ar týk la rý ný çev re ye at maz sak her yer te miz olur, demiş.

Pa muk da de re nin ve çev re nin kir len me sin den do la yý çok üzül müþ. Çev re nin te miz li ði ko nu sun da 
uzun uzun dü þün müþ.

Pa muk’la ba ba sý de re nin üze rin de ki köp rü den ge çe rek kom þu or ma na ulaþ mýþ lar. Ken di le ri ne 
uzun bir sü re ye te cek ka dar yiyecek top la yýp eve dön müþ ler. Eve dön dük le rin de ak þam ol mak üze-
rey miþ. Pa muk, ye me ði ni ye miþ, diþ le ri ni fýr ça la mýþ. An ne ve ba ba sý na: “Ýyi ge ce ler!” de yip oda sý na 
çe kil miþ.Ya ta ðý na uzan mýþ. Uyu ma dan ön ce mi ni mi ni el le ri ni açýp an ne si ne ba ba sý na dua et miþ. 
Sa de ce an ne ve ba ba sý na dua et mek le kal ma mýþ. Bü tün tav þan la rýn sað lý ðý ve or ma nýn  te miz kal-
ma sý için de  Yü ce Al lah’a dua et miþ. Dua et tik ten son ra ra hat la mýþ ve uyu muþ.

An ne si, ge ce Pa muk’un oda sý na girmiþ. Onun üs tü nü örterek yanaðýný öp müþ.

Pa muk rü ya gö rü yor muþ. Rü ya nýn ver di ði sý kýn tý, yü zün den an la þý lý yor muþ. Fa kat bu   
sý kýn tý lý du rum faz la sür me miþ. Pa muk’un  yü zün de se vin cin iz le ri be lir me ye baþ-
la mýþ. Bir ara: “Or ma ný de de ci ðim?... Or ma ný, çev re yi na sýl te miz tu ta bi li-
riz?” de miþ. Son ra uyan mýþ. An ne si ni odasýnda görünce ona rü ya sý ný 
an lat mýþ:

– An ne ci ðim, or man da yü rü yor dum. Çok ka ran lýk tý. Bi raz 
son ra çev re ay dýn lan dý. De dem le kar þý laþ tým. De dem ba na 
bir di le ði min olup ol ma dý ðý ný sor du. Ona þöy le de dim:

– Or man yi ne es ki si gi bi te miz ol sun. De re nin su yu 
tertemiz, pýrýl pýrýl ol sun!

De dem de ba þý mý ok þa ya rak: “Her tav þan se nin 
gi bi dü þü nür ve senin gibi dav ra nýr sa iþ te o za man 
or man lar, de re ler te miz olur. Es ki hâ li ni alýr." dedi.

An ne tav þan:

– De den çok hak lý yav rum. Onun öðü dü nü 
ak lýn dan hiç çýkar ma, demiþ.

                                Mehmet AZÝM

Masalý çocuðunuza anlattýrýnýz.  Çevre 
temizliðinin önemini vurgulayýnýz.
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Çocuðunuza bulmacayý çözme konusunda yardýmcý olunuz.

Eðlenerek Öðrenelim

Þapkalarýn ne renk olduðunu söyleyiniz. 
Çocuklarýn tiþörtleriyle ayný renk olan þapkalarý birleþtiriniz. 
Renkleri görüp ayýrt edebildiðimiz için Allah’a şükredelim.
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Trafik kurallarýna uyma konusunda çocuðunuza örnek olunuz. 
Trafik kurallarýna uymanýn önemini çocuðunuza anlatýnýz.

Yukarýdaki resmi inceleyerek, sorulara cevap veriniz.
 Kedi ailesi sizce nereye gidiyor?
 Yavru kedi, neden arka koltukta oturuyor?
 Anne ve baba kedi, emniyet kemerlerini takmýþlar mý?
 Taþýtlarla yolculuk yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

T R A F Ý K  K U R A L L A R I N A  U Y A L I M !
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     Sonbaharda esen rüzgâr için, 
          Kýþýn lapa lapa yaðan kar için,

 Ýlkbaharda çiçeklerle süslenen kýrlar için, 
Yaz mevsimindeki meyve dolu dallar için,  

Sana þükürler olsun Allah’ým.
    Hangi mevsimde olduðunuzu bularak 
     uygun kutucuðu x ile iþaretleyiniz.

Dua Öðreniyorum
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Çocuðunuza mevsimlerin özelliklerini anlattýrýnýz.
Mevsimlerin en çok neyini sevdiðini çocu ðu nuza sorunuz.
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Sayfadaki çalýþmalarý çocuðunuzla birlikte birkaç kez tekrarlayýnýz. 
Çocuðunuzdan bildiði baþka þiir, tekerleme ve bilmeceleri dinleyiniz.

Üstü çayýr biçilir.
Altý çeþme içilir.

              (Koyun)

          LEYLEK
      Tak, tak, tak!...
Çatýdaki leyleðe bak.
Uzun sivri gagasý,
Çatýdadýr yuvasý.
Ýlkbaharda gelirler,
Sonbaharda giderler.
Ne güzeldir,
Siyah beyaz tüyleri.
Tak, tak, tak!...
Çatýdaki leyleðe bak.
              Hasibe NUR

          KUR’ÂN
  Kur’ân Allah sözüdür,
  Tüm sözlerin özüdür.
  En büyük kitap derim,
 Okurum, ezberlerim.
Fatiha ile baþlar,
Yüz on dört sûresi var.
 Âyetleri þifadýr,
 Tüm dertlere devadýr.

Ýbadettir okumak,
Okumak ve anlamak.

Þükür, elimde duran,
En büyük kitap KUR’ÂN 

     Ahmet Efe
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Metni çocuðunuza anlattýrýnýz.

Þükürler Olsun Sana

Geçenlerde anneme sordum. “Anneciðim Allah bana gözümü, kulaðýmý,               
burnumu, aðzýmý, ellerimi daha birçok organýmý verdi. Bunlarýn karþýlýðý olarak 
ben Allah için ne yapabilirim.” dedim.

Annem bana cevap verdi: "Tatlý yavrum, güzel yavrum! Gözlerinle Allah’ýn 
yarattýklarýna bakarak ne kadar güzel olduklarýný görebilirsin.

Kulaklarýnla duyabildiðin, burnunla kokularý hissedebildiðin için Allah’a şükür 
edebilirsin.

Bir þey yiyip içerken; besmeleyle baþlamalý, yedikten sonra da 
'Elhamdülillah' demelisin.

Ayrıca ellerin ve ayaklarýnla hep güzel iþler yapabilirsin."  

SÖZ VERÝYORUM ALLAH’IM! BANA VERDÝÐÝN ORGANLARLA 
GÜZEL ÝÞLER YAPMAYA ÇALIÞACAÐIM.
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Resimleri çocuðunuza yorumlatýnýz. 
Hoþgörünün ne demek olduðunu çocuðunuzun seviyesine uygun olarak anlatýnýz.

Bakalým Anlatalým
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