
Kıymetli Anne-Babalar ve Eğitimciler;

İnsan, Allahü Teâlâ’yı tanımak ve ona kulluk etmek üzere yaratılmıştır. 

İslam ile şereflenmiş her bir Müslüman, hayatı boyunca dinini en doğru 
biçimde öğrenerek ve yaşayarak bu kulluk vazifesini en iyi şekilde yerine getirme 
gayreti içerisinde olmalıdır.  

Bu hakikat, her bir Müslüman ferdin hem kendisine hem de ailesine 
karşı önemli sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Özellikle, geleceğe 
miras olarak bırakacağımız en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımıza karşı 
sorumluluğumuz asla göz ardı edilemez. 

İçinde bulunduğumuz dönemi dikkate alarak çocuklarımızın dinî ve ahlakî 
eğitimleri esnasında doğru eğitimcileri ve doğru kaynakları bulabilmek, ayrıca 
önem ifade etmektedir. Çünkü hızla büyüyüp gelişen çocuklarımız, bu süreçte 
edindikleri bilgi ve değerleri, hayatlarının ileriki safhalarında da kullanmaya devam 
edeceklerdir.

Bununla birlikte çocuklara verilen bütün eğitimlerde, özellikle de dinî eğitimde 
çocukların pedagojik süreçleri mutlaka dikkate alınmalı ve onların algılama biçimine 
ve seviyesine uygun faaliyetlerle bu eğitim verilmelidir. Aksi takdirde beklenen 
faydayı sağlamak güçleşebilmektedir.

Fazilet Çocuk Yayınları olarak bütün bu hakikatlerin bilinci içerisinde 
çocuklarımızın yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun olarak hazırladığımız 
Okul Öncesi Dinimi Öğreniyorum kitabı içerisinde; İmanın ve İslam’ın şartları, 
abdest, namaz vb. temel ilmihal bilgileri, adaplar, Hadis-i Şerifler ve Peygamber 
Efendimiz’in (s.a.v.) hayatı gibi bölümler yer almaktadır. 

Hazırlamış olduğumuz Okul Öncesi Dinimi Öğreniyorum kitabı vesilesiyle  
anne-babaların ve eğitimcilerin çocuklara yönelik sorumluluklarını paylaşarak 
faydalı olmayı ümit ediyoruz…

Fazilet Çocuk Yayınları
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•	 Ailenle birlikte yaşadığınız evin ve okulunun etrafında ne gibi güzellikler ilgini çekiyor, 
gördüklerini anlatır mısın?

•	 Gökyüzüne ya da yeryüzüne baktığında neleri görmek seni mutlu eder?
•	 Yukarıdaki resimde gördüklerini anlatır mısın?
• Çıkartma sayfasındaki çiçek, kelebek ve kuş resimlerini resimde istediğin yerlere 

yapıştırır mısın?

Not: Bu sayfayı çalışmaya başlarken ve çalışma esnasında çocukların çevremizde bulunan güzellikler 
hakkında farkındalıklarının artırılmasına yönelik sohbet edilerek bütün her şeyi Hazreti Allah’ın yarattığına, 
kısaca vurgu yapılır.

Hazreti Allah’ı Sevmek
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Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) Sevmek

•	 Yukarıda gördüklerini anlatır mısın?
•	 Kelebekler, tıpkı bizim gibi Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) çok seviyorlar ve onun 

Ravza-i Mutahhara’sını ziyaret etmek istiyorlar. Noktaları tamamlayarak kelebekleri 
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Ravza-i Mutahhara’sına ulaştırır mısın?

Not: Etkinlik sırasında Peygamber Efendimiz’in çok değerli bir insan olduğu, yaratılmışların en üstünü 
olduğu, güller gibi koktuğu, hepimizin onu çok sevdiği ve onun da çocukları çok sevdiği hakkında 
konuşularak ilerlenir.
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Kâbe-i Muazzama

•	 Yukarıdaki resim nereye ait, biliyor musun?
•	 Sen daha önce orayı gördün mü? Anlatır mısın?
•	 Herhangi bir yakının oraya gitti mi?
•	 Müslümanlar, namaz kılarken hangi yöne doğru dönerler?
•	 Çıkartma sayfasındaki çiçekleri Kabe-i Muazzama etrafında istediğin yere yapıştırarak 

süsler misin?
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Dini Sualler

•	 Daha önce büyüteç gördün mü? Büyüteçler ne işe yarar?
•	 Yukarıdaki büyüteçlerin renklerini söyleyebilir misin?
•	 Uygun renkte kalemlerle büyüteçlerin yanına çarpı (x) işareti çizer misin?
•	 Büyüteçlerin içinde yazan sualleri ve cevaplarını öğrenmek ister misin?

NOT: Yukarıdaki sualler ve cevapları tekrar yoluyla çocuklara öğretilir. Bu dersin öncesinde, kartondan 
temsili bir büyüteç yapılarak ya da gerçek büyüteçler temin edilerek çevredeki eşyalar ve bitkiler incelenebilir.

- Peygamberimizin kaç 
adı vardır?

- Güzel isimleri çoktur. 
Fakat dördünü bilmek 

lazımdır. Bunlar: 
Muhammed, Mustafa, 

Ahmed, Mahmud  

- Peygamberimizin en çok 
kullanılan ismi nedir?
- Hazreti Muhammed 

Mustafa sallallahü aleyhi ve 
sellem’dir. 

Kimin ümmetindensin?
Muhammed Aleyhisselam’ın 

ümmetindenim.

- Peygamberimizin dedesinin, 
annesinin, babasının adı nedir?

- Dedesi, Abdülmuttalib’dir
- Annesi, Hazreti Âmine’dir.
- Babası, Hazreti Abdullah’tır.


