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Değerli Ebeveynler
Hayatlarının altın yıllarını yaşayan 
çocuklarımızın, merak ve keşif dolu yolculuğuna 
rehberlik ediyoruz. Çocukların merak ettiği 
ve öğrenmekten keyif alacağı birçok konuyu, 
onların gözleriyle ve gelişim özelliklerine 
uygun içeriklerle sunuyoruz.  Bu sayımızda; 
bayramlardan, özellikle de Kurban Bayramı’ndan 
bahsettik. Bununla birlikte, rehberlik yazılarıyla 
sizlerin ebeveynlik yolculuğuna destek olmaya 
çalışırken; tematik hikâyeler, değerler eğitimi 
sayfaları ve birbirinden eğlenceli etkinlik 
sayfalarıyla da çocuğun dünyasına anlamlı 
katkılar sunmayı ümit ediyoruz.
Keyifli okumalar dileriz.
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Yarın bayram. İçimde bir 
kıpırtı var. Koşmak, zıplamak, 
sarılmak ve oyunlar oynamak 
istiyorum. Banyo yaptım, mis 
gibi oldum. Yarın erkenden 
kalkmak için hemen uyumam 
lazım. Ama uyuyamıyorum, 
galiba çok heyecanlıyım. 
Yarın giyeceğim bayramlık 
kıyafetlerime de son bir kez 
bakıp uyumayı deneyeceğim. 

En güzel 
kıyafetlerimizle biz 
kardeşimle hazırız. 

Tıkırtılar geliyor. 
Annemle babam 
çoktan uyanmışlar. 
Yoksa bayram başladı 
mı? Hemen yataktan 
kalkmalıyım.
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Her şey annemin 
anlattığı gibi… Ben, 
babamla bayram 
namazı kılmaya 
gidiyorum. Kardeşim 
ve annem, evde 
ailemiz ve bütün 
Müslümanlar için 
dua ediyorlar. Galiba 
bayram başlıyor… 

Bayram 
namazından sonra 
ailecek güzel bir 
kahvaltı zamanı… 
Hep birlikte olmak, 
ne kadar da güzel. 

Kurban Bayramı için 
hazırlanan hayvanları da 
düşünmek gerekir. Hepsi 
sabaha kadar çok acıkmış. 
Kardeşim ve ben, onları hem 
seviyoruz hem de besliyoruz.  
Çok sevimliler. 



Bugün bir sürü 
etimiz oldu. Bu 
etleri ihtiyacı 
olan insanlarla 
paylaşmak 
gibisi yok. 

Kurban Bayramı’nın biraz ilginç biraz da 
eğlenceli kısmı. Annem, babam, dedem ve 
ninem, herkes koşturmaca içinde. Babam 
ve dedem, bizim kurbanımızı hazırladı. 
Şimdi de kurbanlarını hazırlamaları için 
başka insanlara yardımcı oluyorlar.

Çünkü hem onlar 
mutlu oluyor hem 
de biz. Bence 
bayramın en 
güzel kısmı da bu.  
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Evimizdeki işler biraz 
azaldı. Akrabaları ve 
komşuları ziyaret ederek 
unutamayacağımız 
hatıralar biriktiriyoruz.    

Hepimizin 
Kurban 

Bayramı 
Mübarek 

Olsun! 
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Bayramımız ikidir Ramazan ile Kurban
Bugün bayram geldi içimde büyük heyecan
Ben çok sevinirim bayram geldiği zaman
Çünkü harçlık toplarım olur cebim kocaman

Sabah erken uyanıp başlayalım giyinmeye
Hep beraber gidelim kurbanları görmeye
Başlarını okşayıp tüylerini sevmeye
Sularını da verip güzelce beslemeye

Biz paylaştıkça herkes sevinecek
Kurban Bayramı dört gün çok çabuk geçecek
Bizlere mutluluk verip hemen geri gidecek
Durun üzülmeyin seneye tekrar gelecek

Bayram 

Tekerlemesi
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Yusuf Tanrıverdi

İKİ TANE 
BAYRAMIMIZ VAR



 

• Dilimlerden karpuz 
çekirdeklerini ayıkla.

• Karpuz dilimlerini mutfak 
robotu ya da blender ile 
tamamen su gibi olana kadar 
parçala.

• Karpuz karışımına bir dilim 
limonun suyunu sık ve kabuğunu 
da rendele.

• İçeceğini, en sevdiğin 
bardağına doldur.

• İşte! “Karpuzum su” içeceğin 
hazır. 

Afiyet olsun!

KARPUZUM 
SU

Merhaba arkadaşım, yaz mevsiminin 
rengârenk meyvelerinden biri de karpuzdur. 
Bu sıcak yaz günlerinde serinlemek için 
karpuzlu bir içecek yapmaya ne dersin? 
Bunun için ihtiyacın olan malzemeler:

• 3-4 dilim karpuz

• İnce bir dilim limon

Hazırsan başlıyoruz!

1. Karpuzun büyük bir kısmı sudan oluşur. 

2. Karpuzda bulunan su, yaz aylarında 

vücudumuzun sıvı ihtiyacını karşılar. 

3. Karpuza kırmızı rengini likopen 

maddesi verir.

4. Karpuz, A ve C vitamini deposudur. 

5. Karpuz, hafızamızı ve kemiklerimizi 

güçlendirir. Geceleri mışıl mışıl, rahat rahat 

uyumamızı sağlar. 

Minik dostum, karpuz nerede yetişir? 
Sence karpuzlar ağaçta yetişseydi nasıl 
olurdu?

Koala Mişa’nın
Sağlık 
Notları
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Bir varmış, bir yokmuş. Dünya, Güneş’in etrafında bir tam 
tur dönmüş, dönerken neler neler görmüş. Önce yapraklar 
kurumuş, yağmış yağmurlar; sonra düşmüş lapa lapa 
kar. Karlar eriyince de gelmiş ilkbahar. Havalar ısınınca, 
kirazlar kızarınca yaz da gelmiş apar topar.

Yaz mevsimi, meşe palamudu ormanında da kendisini 
göstermiş. Güneş, sıcak gülümsemesiyle yaprakları ısıtmış. 
Küçük sincapların okulları da ara vermiş. 

Küçük sincaplar, okuldan çıkmışlar. Meşe palamudu 
dondurması almak için markete gitmişler. Dondurmanın 
parasını ödeyip dondurmalarını almışlar. Ağaçlarının altına 
oturup afiyetle dondurmalarını yemeye başlamışlar.
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 Sincapların Yaz Tatili



İçlerinden Sincap Reçel:
- Arkadaşlar, uzun bir tatile 

giriyoruz. Okula gitmeyeceğiz. Bir 
sürü boş vaktimiz olacak. Tatilde neler 
yapacaksınız, demiş.

Hızlı hızlı dondurmasını kemiren 
Sincap Marmelat:

- Ben, yaz mevsimini yüzme 
öğrenmekle geçireceğim. Balıklardan 
bile iyi yüzeceğim. Bir sincap için yüzme 
öğrenmek çok önemli, demiş.

Bunu duyan Sincap Pekmez de:
- Ben de uçan sincaplardan uçma dersi 

almak istiyorum. Yaz tatilimi, kuşlardan 
daha güzel uçarak geçireceğim, demiş 
keyifle. 

Sincap Tahin, arkadaşlarını sessizce 
dinliyormuş:

- Siz neden bahsediyorsunuz! Tatiller 
uyuyup boş durmak içindir, diyerek 
esnemiş. 

Esnerken dondurmasını yere 
düşürüvermiş. Diğer sincaplar, üç 
arkadaşı da dinlemişler. “Acaba yaz 
tatilimizi nasıl değerlendirsek?” diye 
düşünmeye başlamışlar. 

Sincap Reçel, düşünmüş taşınmış, 
gülümsemiş:

- Arkadaşlar, düşünüyorum da önemli 
olan acaba yüzmek midir? Denizde 
balıklar, yosunlar bile yüzüyor. Yoksa en 
önemli şey, uçmak mıdır? Kuşlar, hatta 
plastik poşetler bile uçuyor? Bence en 
önemli şey; öğrenmek, uygulamak ve 
öğrendiklerini öğretmektir.

9

 Sincapların Yaz Tatili



 Ben yaz tatilimi böyle değerlendireceğim. Kalan vaktimde de 
beni mutlu eden şeyler yapacağım.

En küçük sincap merakla sormuş:
- Ne gibi şeyler öğreneceksin? 
- Önce yedi sayfalık, güzel sarı renkli Elif cüzünü okumayı 

öğreneceğim. Geçen yaz, abim de öğrenmişti. Ben de onun gibi sarı 
kitabı okuyup bitirdiğimde bütün güzel kitapları okuyabileceğim. 
İstersen öğrenmeye giderken seni de çağırabilirim.

Küçük sincap, çok mutlu olmuş. Bunun üzerine diğer sincaplar, 
“Bizi de çağııır! Bizi de çağıır!” demeye başlamışlar. Bütün küçük 
sincaplar, güzel sarı kitabı öğrenmek için sabırsızlanıyorlarmış.

10



Günler günleri 
kovalamış. Reçel ve 

diğer sincaplar, güzel sarı 
kitaptaki bilgileri öğrenmeye 

başlamışlar. Sincaplar her 
gün yeni bilgiler öğrenedursun, 

Sincap Marmelat yüzmekten, Sincap 
Pekmez uçma derslerinden, Sincap 

Tahin de uyumaktan çok sıkılmış. Üçü, 
birlikte Sincap Reçel’in yanına gelmişler.
- Reçel! Acaba üç tane daha güzel, 

sarı kitabın var mı? Biz de sana katılmak 
istiyoruz, demişler.
Sincap Reçel:

- Herkes için güzel sarı kitap var, 
demiş neşeyle.

Şimdi hem mutluluktan uçuyor 
hem de iyilik denizinde yüzüyormuş. 

Çünkü onun sayesinde arkadaşları, 
zamanlarını çok faydalı şeylerle 
değerlendireceklermiş.
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KENDİN

OYNA
KENDİN

YAP M A L Z E M E L E R

CD’yi kâğıdın 
üstüne koyarak bir 
yuvarlak çiz ve kes. 

Yuvarlağı 
cetvel ile 
çizerek pizza 
dilimi gibi 
görünecek 
şekilde 6 eşit 
parçaya böl.

Sırasıyla kırmızı, 
turuncu, sarı, 
yeşil, mavi, mor 
renklerle her 
dilimi boya.

CD’nin parlak 
olmayan 
yüzüne 
boyadığın 
kâğıdı 
yapıştır.

• CD

• Kâğıt

• Cetvel

• Makas

• Su şişesi kapağı

• Pinpon topu

• Boya kalemi

• Sıvı yapıştırıcı (silikon daha sağlam olacaktır.)

4
2

RENKLİ TOPAÇ 
YAPALIM

1 
3
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Hatırlatma: Ebeveyn desteği ile yapılmalıdır.
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Şişe kapağının 
iç kısmının 
kenarlarına 
yapıştırıcı 
sür. CD’nin 
parlak olmayan 
yüzünün 
ortasına 
yapıştır.

CD’nin parlak 
yüzünün 
ortasına 
yuvarlak 
şekilde 
yapıştırıcı 
sür ve pinpon 
topunu yapıştır.

Sabitlenmesi için bir süre bekle. 
Pinpon topu altta kalacak şekilde 
topacını yerde çevirmeye başla. 
İyi eğlenceler!

Haydi, topacını çevir ve oyuna başla! 
Hangi renkte durdu? Haydi, o renkte bir 
şey söyle! Arkadaşlarınla ya da ailenle 
oyuna devam et. Şimdi sırayla topacı 
çevirebilirsiniz.
Dönerken renkler nasıl görünüyor? 
Sence hangi renkte duracak? Hepiniz 
bir renk söyleyin, kim doğru tahmin 
etmişse onun dediği hareketi yapın; beş 
kez ayağına dokunmak gibi.
Topacı tekrar çevirin. Sence 
kaç saniye dönecek? Hızlı 
çevirince kaça kadar 
saydın? Peki, yavaş 
çevirince? Bir tahmin 
yürüt. Kimin tahmini en 
yakınsa onun söylediği 
hayvanın sesini taklit 
ederek oyuna devam 
edebilirsiniz.

5 6
7

• Hangi yüzeylerde topaç 

dönmez? 

• Halıda döner mi? 

• Sence neden farklı 

yüzeylerde dönmedi? 

• Farklı desenlerde 

birkaç topaç daha yapıp 

aynı anda çevirebilirsin.

•  Sence nasıl 

görünüyorlar?

B İ R A Z  S O H B E T 

E D E L İ M !

Ş İ M D İ  OY U N  Z A M A N I

13
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Uzak diyarların birinde mutlu bir 
aile yaşardı. Bu ailenin Ahmet isminde 
sevecen, neşeli bir oğlu vardı. Ahmet, 
arkadaşlarıyla oynamayı çok severdi. 
Bir sabah, sevinçle yeni bisikletini 
alıp bahçeye çıktı. Bisiklete binmeye 
hazırlanırken en sevdiği arkadaşı Yusuf’u 
balkonda gördü.

 

- Yusuf, oyunuma katılmak ister misin, 
dedi. 

Yusuf: 
- Annemden izin alıp geliyorum, dedi.
Birlikte bisiklet sürdüler, oyunlar 

oynadılar. Vaktin epey geçtiğini anlayınca 
da evlerine döndüler.

Ahmet, yatmadan önce annesiyle sohbet 
etmeyi ve Peygamber Efendimizin (s.a.v.) 
kıssalarını dinlemeyi çok severdi.

SEVGILI 
PEYGAMBERIMIZIN 

(S.A.V.) BIRICIK DOSTU
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Ahmet:
- Anne, arkadaşlarımız iyi ki var değil 

mi, dedi.
Annesi:
- Evet, arkadaşlarımız olmasa 

günlerimiz biraz sıkıcı olabilirdi. 
Düşünsene bugün tek başına bisiklete 
bindiğini, bu kadar eğlenceli olur 
muydu?

 Ahmet gülümseyerek başını salladı.
- Peki anne, Peygamber Efendimiz 

Muhammed Mustafa’nın (sallallâhü 
aleyhi ve sellem) arkadaşı var mıydı?

- Tabii oğlum, Sevgili 
Peygamberimizin birçok arkadaşı 
vardı. Onlarla oturur, sohbet eder, 
yiyeceklerini paylaşırdı. Ama 
içlerinden biriyle çok küçükken 
tanışmıştı. Adı Ebubekir’di. 

Hazreti Ebubekir (r.a.), Peygamber 
Efendimizin en yakın dostuydu.

 Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) onunla 
sadece mutlu anlarını değil sıkıntılarını 
da paylaşırdı. Peygamberimizin 
anlattığı her şeye ilk inanan ve ilk 
uyan, Hz. Ebubekir (r.a.) olurdu. Hatta 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Mekke 
şehrinden Medine’ye hicret ederken 
ona yol arkadaşı olmuştu. 

Ahmet:
- Anne, biz de Yusuf’la her zaman 

birbirimize destek olup dost kalabiliriz, 
dedi. 

Dudaklarında kıpır kıpır yatak duası, 
yanaklarında annesinin iyi geceler 
öpücüğü ile uykuya daldı.

SEVGILI 
PEYGAMBERIMIZIN 

(S.A.V.) BIRICIK DOSTU



D a i r e l e r i n  i ç i n d e k i  m a n t a r l a r ı  

k a r m a ş a d a  b u l a b i l i r  m i s i n ?16
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Playground
PARK

Parkta oynayan çocukları ve oyuncakları
inceleyip isimlerini Arapça ve İngilizce
olarak söyler misin? Parkta en sevdiğin 
oyuncağı işaretler misin?

P  leygraund

Swing (sıving)
ÜrcûhatünSlide (sılayd)

Levhu't-tezahlukı

Climbing Frame
 (kılaymbing fıreym)

Bürcü't-tesellükı

Trampoline 
(tırempılin)
Tirambûlin

Rocking horse
(roking hors)

Mimtatun

Sandpit
(sendpit)

Havzu'r-remli

Rope bridge
(rop bıriç)

Cisrun mesnû‘un mine'l-habli

Salıncak

Trambolin

Kaydırak

İp Köprü

Tırmanma çerçevesi

Sallanan at 

Kum Havuzu

Seesaw (siisoo)
Zühlûkatün

Tahterevalli

Hadikatü'l-etfâl

PARK
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Playground
PARK

Parkta oynayan çocukları ve oyuncakları
inceleyip isimlerini Arapça ve İngilizce
olarak söyler misin? Parkta en sevdiğin 
oyuncağı işaretler misin?
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Rope bridge
(rop bıriç)

Cisrun mesnû‘un mine'l-habli

Salıncak

Trambolin

Kaydırak

İp Köprü

Tırmanma çerçevesi

Sallanan at 

Kum Havuzu

Seesaw (siisoo)
Zühlûkatün

Tahterevalli

Hadikatü'l-etfâl

PARK
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Değerli 
Sayfalar

Kur‘an-ı Kerim’in dili Arapçadır. Sen de yukarıdaki Kurân-ı Kerim 
harflerinden bildiklerini söyler misin? Birbirinin aynısı olan harfleri 

çizgiyle birleştirir misin? 

KUR‘AN-I KERİM 
OKUMAYI 

ÖĞRENİYORUM! 

22
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Değerli 
Sayfalar

SİZİN EN HAYIRLINIZ 

KUR‘AN-I KERİM’İ ÖĞRENEN 

ve ÖĞRETENİNİZDİR.

Bugün yeni bir Hadis-i Şerif öğrendik. Sen de bu Hadis-i 
Şerif’i tekrar edebilirsin. Şimdi de Kur‘an-ı Kerim okumak 
istiyoruz. Kur‘an-ı Kerim’e giden yolu çizmek ister misin?

(Hadis-i Şerif, Sahîh-i Buhârî)

Elif



Deve, inek, koyun, keçi ve mandaları sayıp
 adetlerini kutucuklara yazar mısın?

24

Değerli 
Sayfalar
KURBAN 

BAYRAMIMIZ 
MÜBAREK OLSUN! 

Gü
lru

 K
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Çocuklar, birbirlerinin bayramını tebrik etmek istiyorlar. 
Kıyafetleri aynı renk olan çocukları çizgiyle birleştirip 

bayramlaşmalarına yardımcı olur musun?



Deve, inek, koyun, keçi ve mandaları sayıp
 adetlerini kutucuklara yazar mısın?
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Sırt üstü uzan, kollarını serbest 
bırak.
Ayaklarını havaya kaldır, bisiklet 
sürdüğünü hayal et ve pedal 
çeviriyor gibi yap.
Önce yavaş çevir, sonra 
hızlanabildiğin kadar hızlan.

Yüz üstü uzan ve 
kollarından güç alarak 
hafifçe başını doğrult.
Bu esnada bacakların 
tamamen yerde olsun.
Bacaklarının başladığı 
bölgeye kadar 
doğrulmaya çalış.
Bu şekilde durabildiğin 
kadar dur ve bedeninin 
esnediğini hisset.

Isınma 
vakti!

Bacaklarını çalıştır!
Bedenini 
esnet!

Dizlerini karnına doğru 
çekerek koş. Şimdi de bu 
şekilde koşabildiğin en uzak 
noktaya kadar git.

Merhaba sevgili arkadaşım!
Yepyeni hareketlerle biraz 
spor yapmaya ne dersin?HAREKET

BIRAZ

Her hareketi beş defa 
tekrarlamalısın.
Bunları ve daha önce 
öğrendiklerini her gün tekrar 
edebilirsin.
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Bayramda akrabalarını ve 
komşularını ziyaret etmek isteyen 

çocukları, gitmek istedikleri evlere 
ulaştırır mısın? Sen, bayramda 
kimleri ziyaret etmek istersin?

Çiz



Bayramda akrabalarını ve 
komşularını ziyaret etmek isteyen 

çocukları, gitmek istedikleri evlere 
ulaştırır mısın? Sen, bayramda 
kimleri ziyaret etmek istersin?

Çiz
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Merve, Yusuf, Mustafa ve Zeynep 

birer dilim karpuz yiyecekler. Çocukların karpuzlarını 

aşağıdaki cümlelere göre bulup çizgiyle işaretler misin?

• Merve’nin karpuz dilimindeki çekirdek sayısı; 6, 7 ve 4 değildir.

• Yusuf’un karpuz dilimindeki çekirdek sayısı, 6 ve 7 değildir.

• Mustafa’nın karpuz dilimindeki çekirdek sayısı, 7 değildir.

• Zeynep’in karpuz dilimindeki çekirdek sayısı, 7’dir.

Merve

Yusuf

Mustafa

Zeynep

Resimdeki sayıları, renklere göre
kodlayıp boyar mısın? 

Ortaya ne çıktığını söyler misin?
KodlaBoya
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Merve, Yusuf, Mustafa ve Zeynep 

birer dilim karpuz yiyecekler. Çocukların karpuzlarını 

aşağıdaki cümlelere göre bulup çizgiyle işaretler misin?

• Merve’nin karpuz dilimindeki çekirdek sayısı; 6, 7 ve 4 değildir.

• Yusuf’un karpuz dilimindeki çekirdek sayısı, 6 ve 7 değildir.

• Mustafa’nın karpuz dilimindeki çekirdek sayısı, 7 değildir.

• Zeynep’in karpuz dilimindeki çekirdek sayısı, 7’dir.

Merve

Yusuf

Mustafa

Zeynep

Resimdeki sayıları, renklere göre
kodlayıp boyar mısın? 

Ortaya ne çıktığını söyler misin?
KodlaBoya
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Bul

Mehmet ve Oğuz, bayramda şeker yemek istiyorlar. 
Ok işaretlerine göre hareket ederek onları şekerlerine ulaştırır mısın?

Mehmet Oğuz
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Bul

Mehmet ve Oğuz, bayramda şeker yemek istiyorlar. 
Ok işaretlerine göre hareket ederek onları şekerlerine ulaştırır mısın?

Mehmet Oğuz

Çocukların hayatlarının ilk altı senesinde 
güven, sevgi, aidiyet gibi duygularla eş 
zamanlı olarak dinî duygular da gelişir. 
Çocukta öz olarak gelişen inanç duygusu, 
daha sonraki yıllarda çocuğun gelişimsel 
özelliklerine göre ilerler ve olgunluğa erişir. 
Çocukluk döneminden itibaren temelleri atılan 
bu dinî kimlik, yetişkinlik döneminde bireyin 
dinî kişiliği haline gelir. Yani, yetişkinlik 
döneminde sahip olunan inançsal özellikler, 
çocukluktan itibaren bireyin hayatında 
yer alır. Çocukta din ve inanç duygusunun 
oluşumunda ebeveynin rehberliği oldukça 
önemlidir. Özellikle bilişsel olarak soyut 
kavramları anlamlandırmakta yetersiz olan 
çocuğu, bu konuda kendi haline bırakmak, 
yanlış kanallardan bu bilgileri edinme 
arzusuyla sonuçlanabilir.

Okul öncesi dönem, dinî duyguların gelişimi 
açısından en kritik aşamalardan biridir. 
Çocuğun gelişiminin oldukça hassas olduğu 
okul öncesi dönemde çocuğa sunulan dinî 
eğitimde bazı hususları ihmal etmemek 
gerekir. Bu dönemdeki yanlış uygulamalar, 
çocuğun gelecek yaşantısında telafisi mümkün 
olmayan sonuçlar ortaya çıkarabilir. Din ile 
ilgili henüz sorumluluk sahibi olmadıklarını 
unutmadan, yaş seviyelerine uygun olarak 
sevgi ve güven üzerinde bu eğitim inşa 
edilmelidir.

Dinî eğitim, çocuğun doğumundan itibaren 
başlamalıdır. Yapılan araştırmalar, kaç 
yaşında olursa olsun çocuğun dinî husularla 
ilgilendiğini göstermektedir. Bu ilgi, doğuştan 
gelmektedir. Gelişimleri boyunca bu konuda 
en çok merak ettikleri, Hazreti Allah’tır. Her 
yaştaki bireye Hazreti Allah anlatılabilir. 
Ancak o bireyin ihtiyacı ve kavrayışı 
nispetinde bu bilgiyi vermek gerekir. 

Henüz bir yaşındaki bebeğe “Allah bir!” 
diyerek Hz. Allah anlatılabilir. 

Okul öncesi dönemde çocuğa verilmesi 
gereken dinî bilgi, ilerisi için hazırlık 
mahiyetinde olmalıdır. Çocuğun ilerleyen 
yaşlarda İslâmî ilimleri anlama ve kavramakla 
ilgili hazırbulunuşluğunun, okul öncesinde 
dinî bilgilerle tanışmasıyla daha iyi seviyede 
olacağını da unutmamak gerekir. Doğumla 
beraber başlayan öğrenme sürecinde çocuğun 
en önemli bilgi kaynağı, çevresidir. Çocuk 
gözlem, taklit ve oyun yoluyla çevresini 
öğrenir. Devam eden süreçte çocuğun birincil 
gözlem kaynağının anne-babalar olduğu 
unutulmamalıdır. Anne-baba ve çocuğun yakın 
çevresi, dinî kimlik kazanımında çocuğun 
örnek aldığı modellerdir.

Dinî eğitimde çocuğun gelişimsel 
özellikleri dikkate alınmalıdır. Bütün gelişim 
alanlarındaki değişikliklerin oldukça hızlı 
olduğu bu dönemde çocuğun duygusal, sosyal 
ve bedensel ihtiyaçları ihmal edilmeden 
karşılanmalıdır. Dünyayı tanıma ve anlama 
yolculuklarında, onların ihtiyaçlarına 
cevap verebilen yetişkinlerin varlığı, kişilik 
gelişimlerine olumlu katkı sağlayacaktır. Dinî 
konularla ilgili sorularına cevap aramak da 
çocukların ihtiyaçlarından birisidir. Onların 
bu sorularını cevaplandırırken sorusu 
miktarınca cevap vermek yerinde olacaktır. 
Çocuğun bu soruyu sormasındaki nedenleri 
ve hissettiklerini anlamaya çalışmak, onun 
sorusunu cevaplandırmada ebeveyne yol 
gösterici olacaktır. Kaygı ve korkuların dinî 
kavramlarla ilişkilendirilmesine neden olacak 
şekilde cevap verilmemelidir. Kısa ve sade 
cevaplar verilerek detaylı açıklamalardan uzak 
durulmalıdır. Çocuğa verilecek cevapta samimi 
olunmalı, eğer cevaplandırılamayacak bir soru 
ise bu, çocuğa söylenmelidir. 
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Çocukların meraklarını gidermeleri için kendi 
tecrübelerine de ihtiyaçları vardır. Birlikte ibadet 
edilen yerlere gitmek, namaz için çocuğa ait 
seccade, takke ya da başörtüsü hediye etmek, 
birlikte dua etmek, mübarek gün ve gecelerin 
önemini ona hissettirebilmek, iyi birer tecrübe 
olacaktır. 

Çocuğun, dinimiz İslâm’ı tanıma ve dinî 
bilgileri öğrenme yolculuğunda olumlu duygular 
biriktirmesine yardımcı olunmalıdır. Bu sayede 
öğretilmek istenenlerle ilgili çocukta anlamlı 
ve kalıcı düşünceler gelişecek, çocuğun olumlu 
davranışlar kazanması sağlanacaktır. 

Kandil geceleri ve bayramlar, çocukların saf 
dünyalarına iyilik tohumları atabilmek için 
çok güzel fırsatlardır. Mübarek gün ve geceleri 
sevinçle karşılamak, o güne dair hazırlıklar 
yapmak, o güne özel sadaka vermek, çocukla 
birlikte özel bir yemek yapıp bir tabak da 
komşuya ikram etmek gibi gelenekler, çocukların 
dinî kimliklerinde hoş duygular birikmesini 
sağlayacaktır.

Çocuklara Kurban Bayramı 
Nasıl Anlatılmalı? 

Çocuklar başta olmak üzere herkesin mutluluk 
ve heyecanının şu günlerde arttığını fark 
etmemek elde değil. Kısa bir süre içerisinde 
Kurban Bayramı, kapımızı çalacak ve 
birçoğumuzun günler öncesinden hazır ettiği 
kurbanlık hayvanlar, kurban edilecek.

Peki, bu durumu çocuklarımıza nasıl 
anlatmalıyız?

Çocukların bu konudaki hazır bulunuşlukları 
geçmişe göre hayli azalmış durumda. 
Günümüzde çocukların, hayvanların kesilerek 
kurban edilmesi bir yana hayvanat bahçesi ya 
da herhangi bir köye gitmedikçe bu hayvanları 
görmeleri bile mümkün olamamaktadır. 
Dolayısıyla, birçok çocuk için kurban, alışılmadık 
bir durumdur.

Çocukların yaşları ve gelişim özellikleri 
göz önünde bulundurularak Kurban Bayramı 
öncesinde çocuklar, zihnen bu duruma 
hazırlanmalıdır. 

Hiç beklemediği bir anda sevimli bir hayvanın 
gözleri önünde kesilmesi ya da kesildiğini 
duyması çocuk üzerinde olumsuz etkiler 
bırakabilir.

Kurban Bayramı öncesinden başlayarak çocuğa 
küçük açıklamalar yapmak faydalı olacaktır.

- Okul öncesi çocukların yaşı ve kavrayışı 
dikkate alınarak Hazreti Allah’ın (c.c.), Hazreti 
İbrahim’e  kurban etmesi için koç gönderdiği 
ve o koçun da kurban edilmekten mutluluk 
duyduğu anlatılabilir.

- İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için 
güzel bir uygulama olduğundan bahsedilerek 
etlerin dağıtılması, başka insanlara yardımcı 
olunması konusunda çocuklardan küçük 
yardımlar istenerek onların kolayca benimsemesi 
sağlanabilir.

- Çocuklara et yemenin sağlığımız için 
faydalı olduğu ve kurbanın insanlara sağlık 
verdiği, faydalı olduğu için mutlu olacağından 
bahsedilebilir.

- Bununla birlikte, özellikle küçük çocukların 
kurban kesim ânını izlemesi için zorlanmaması, 
hatta izlettirilmemesi doğru bir davranış 
olacaktır.

- Çocuğa kurbanı anlatırken, “kesmek” ifadesi 
yerine “kurban etmek” ifadesini kullanmak da 
ayrıca önemlidir.

Bayram sevincini yaşamasına ve tatlı hatıralar 
biriktirmesine vesile olmanız, dinimiz İslâm’ın 
tohumlarını çocuklarınızın minik kalplerinde 
yeşertmeniz temennisiyle, bayramınızı tebrik 
ederiz.


