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ŞEVVAL TİRYAKİ



Çocuklarda d�n�
gel�ş�m ve eğ�t�m
anne karnında

başlar.



Ham�lel�kte
nelere d�kkat
ed�lmel�?

Çocuk annen�n rahm�ne düştüğü anda gel�ş�m
sürec� başlar. Annen�n h�sler� çocuğun h�sler�
olur. Çocuk o h�slerle büyür gel�ş�r. 4. ayda
duymaya başlar. Artık konuşulanlardan da
etk�len�r. Ayrıca madd� olarakta çocuk
anneden beslen�r. Anne karnındak� çocuk
anneyle b�r bütündür ve anne çocuğun kalb�n�
orada ekmeye başlar.

Helal beslenme

Manevi yaşam

Güzel konuşma

Vaktini güzel ve faydalı

şeylerle geçirme

Kulağından girene

 dikkat etme



Doğum sonrası bebekl�k
dönem� 0-2 yaş

. En hızlı büyüyüp gel�şt�kler�
dönem bu dönemd�r. Gel�ş�m
dönem� olarak bu 2 yıl çok
öneml�. Bu 2 yılda 4 temel
gel�ş�m alanı nasıl �lerl�yor b�r
bakalım.

Ps�ko motur becer�ler� -
Küçük kas gel�ş�m� - büyük
kas gel�ş�m�
D�l gel�ş�m�
B�l�şsel gel�ş�m�
Sosyal duygusal gel�ş�



0-2 yaşta d�n�
gel�ş�m ve eğ�t�m

0-12 ay arası 12-18 ay arası 18-24 ay arası
 

Gözlemler, öğrenir, gelişir,
duygusal bağ kurar, ilk

kelimelerini söyler, anneden
beslenir, maddi manevi

beslemeye dikkat edilmelidir,
kitaplar okunabilir, resimler

üzerine konuşmalar
yapılabilir, dini kavramlar

kullanılabilir

Bilişsel olarak hızla
gelişmektedir, kelimeleri

artmaktadır, 2 kelimeli cümle
dönemi başlar, anlamlı

cümleler kurar, konuşulanları
anlar, kelimeleri hareketleri

taklit eder, rol model
olunmalıdır.

Yürümeye başlar, anlamlı
kelimeler söyler, gözlemler,

bilişsel olarak nesne
varlığını ve farkındalığını
kavrar, kitaplara devam

edilir, örnek olunur

Duyuşsal Devimsel Evre



2-3 yaş
dönem�
D�l gel�ş�m�n�n en hızlı olduğu evred�r. Çocuk
artık  bebekl�kten çocukluğa doğru
�lerlemekted�r. Benl�k kavramı gel�şmekted�r.
Benmerkezc� döneme g�rm�şt�r. 

Çocuklar bu dönemde y�ne gözlemler ve takl�t eder.
S�z� gördüğü ölçüde ahlak� ve d�n� hayatı öğren�r.
A�len�n tutumu çok öneml�d�r. Alışkanlıklar ve kurallar
bu dönemde başlar. 



3-6 yaş d�n� gel�ş�m
Çocuğun en meraklı olduğu ve en çok sorgulama yaptığı
dönemd�r. Artık akıcı konuşmaya başlamıştır. Her şey� sorar ve
öğrenmek �ster. Soruları mutlaka net cevaplarla
cevaplanmalıdır. Çocuğa sorduğu kadarı anlatılmalıdır. Kısa
öz ve doğru b�lg�lend�rmeler yapılmalıdır.

OKUL DÖNEMİ

Çocuk bu dönemde anaokuluna
başlar. Evdeki eğitimle okulda
gördüğü eğitimin tutarlı olması
çok önemlidir.

AİLE İÇİ YAŞANTI

Çocuk dışarıda aldığı eğitimden
çok evdeki eğitimini hayata
geçirir. Anne babasını örnek alır
ve taklit eder.

AİLEDEN SONRA ÖĞRETMEN

Çocuk için anne ve babasından
sonra en önemli örnek aldığı kişi
öğretmendir. Din eğitimi veren
öğretmen bu anlamda çok
önemlidir.



Okul Önces� Dönem
D�n� eğ�t�m

Okul Önces� Dönemde D�n� Eğ�t�mde d�kkat ed�lmes� gereken noktalar



Yavaş yavaş çocuğun hayatına yansıtarak
öğretme

Çocuk eğ�t�m� b�r süreçt�r. Çocuğa kazandırılmak
�stenen değer�n yaşantısına yerleşmes� zamanla
gerçekleşecekt�r. A�leyle okulla �let�ş�m hal�nde
kolaydan zora doğru g�d�lmel�d�r.



Sevg� merkezl�
      eğ�t�m

Özell�kle manev� eğ�t�m ver�rken d�n�m�z�n sevg� d�n�
olduğunu çocuklara yansıtmamız gerek�yor. Çocuk eğ�t�m
alırken eğlend�ğ� ve eğ�t�m aldığı k�ş�y� sevd�ğ� kadar
İslam’ı sevecekt�r. Eğ�t�mc�n�n çocukla İslam arasında b�r
bağ b�r köprü görev� olduğunu unutmaması gerek�r.
Eğ�t�mc�yle bağı ne kadar kuvvetl� olursa d�n� bağıda o
derece güçlü olacaktır. Bu b�l�nçle hareket ed�lmes�
gerekmekted�r.



Sevg�yle
eğ�t�m
vermek
Eğer çocuğunuza d�n�n�z� sevd�ğ�n�z�, d�n�n
külfet değ�l rahmet olduğunu
göstereb�l�rsen�z çocuk d�n�n� sevecekt�r.

Allah'ın b�ze rahmet�nden, şefkat�nden b�z� çok
sevd�ğ�nden her an bahsetmem�z gerek�r. Ayrıca
sevg�yle �badet ett�ğ�m�z� de çocuğa göstermem�z
gerek�r.



Sev�yeye göre
eğ�t�m
Öncel�kle şunu düşünerek hareket etmel�y�z; her çocuk günahsız b�r
şek�lde İslam fıtratı üzere mana alem�nde yüksek makamda doğar.
B�z buluğ çağından sonra kend�m�z� günahlarla bu makamdan
düşürürüz. Yan� şu b�l�nmel�d�r k�; çocuğa eğ�t�m ver�rken çocuğun
sev�yes�ne çıkmamız lazım.

Eğ�t�mde çocuğun gel�ş�m özell�kler�, ps�koloj�k durumu ve a�lev�  özell�kler�ne
göre eğ�t�m ver�lmel�d�r. 3 yaşında b�r çocuğun öğrenme durumuyla 5
yaşındak� çocuğun öğrenmes�nde farklılıklar vardır.Çocuklar konuşmaya
başladıktan sonra soru sorma dönem�ne g�rerler. Bu sorular yaş ve
gel�ş�mler�ne göre cevap vermek çok öneml�d�r.Mesela “Allah şuan ne
yapıyor?” d�ye soran b�r çocuğa o an �ç�n b�r cevap bulamadıysak “sence ne
yapıyordur?” “sen olsan ne yapardın?” G�b� sorularla �lg�s� dağıtılab�leceğ�
g�b� “bu konuyu araştırıp cevap vereceğ�m” de den�leb�l�r. Unutmamamız
gereken çocuklara verd�ğ�m�z sözler� tutmamız gerekt�ğ�, böyle b�r cevap
verd�kten sonra mutlaka araştırıp cevap vermem�z gerekt�ğ�d�r.



Mükafat ceza
denges�
Kuranda b�zlere �y�l�k yapanlar �ç�n cennet, kötüler �ç�nde
cehennem b�ld�r�lm�şt�r. Peygamber�m�z de sahabeden güzel
şeyler yapanları överek mükafatlandırmıştır. Burada
anlayacağımız g�b� İslam’da mükafat vardır. Bunu eğ�t�mde
kullanab�l�r�z.

Çocuklarımıza hedefler  bel�rleyerek bu hedeflere ulaşılması sonucu
madd� ve manev� hed�yeler sunab�l�r�z.Madd� mükafat olarak: eller�ne
renkl� kalemlerle  yıldız, gülen yüz yapma, et�ket yapıştırma, kuru yem�ş
ve kuru meyve verme şekl�nde olab�l�r.Manev� mükafat olarak; tebr�k
etmek, sevg� göstermek, başardığını bell� etmek, �lg� göstermek
şekl�nde olab�l�r.Her �nsanda beğen�lme övülme �steğ� vardır. Bu
çocukları da mutlu ederek ders� sevmeler�n� ve mot�ve olmalarını
sağlayacaktır.
Mükafatlar madd� olsun manev� olsun esas olanın yen� şeyler
öğrenmek olduğu unutturulmamalıdır.



D�s�pl�n
Çocuklara d�s�pl�n kazandırmanın en etk�l�
yolu örnek olmaktır. “yalan söyleme” demek
yer�ne her zaman doğruyu göstererek doğru
b�r �nsan olmak daha etk�l�
olacaktır.Çocuklara d�s�pl�n kazandırmak
�ç�n d�s�pl�n�n temel �lkeler�n� yer�ne get�rmek
gerekmekted�r.

*kararlılık: anne, baba ve eğ�t�mc� kurallarının ve
kararlarının arkasında durmalı, tamamen kısıtlama
değ�l sınırlandırma get�rmel�d�r. Mesela; sınıfta
koşamayız ama oyun salonunda koşab�l�r�z g�b�…
*pek�şt�rme: kararlar uygulanmalı ve
tekrarlanmalıdır. Yemekten önce ve sonra el
yıkamak g�b�…*duygusal davranmaması:  kend�
sıkıntılarını ve duygusal durumuna göre kural
koymamalı.



Sam�m�yet
Eğ�t�mc�n�n yaklaşımı sevg� dolu ve �çten
olmalıdır. Çocuğun sorularına geç�şt�rmel�
cevap vermemel�, sam�m� olunmalıdır. Aks�
takd�rde çocuk eğ�t�mc�den ve dersten
uzaklaşab�l�r.



Zamanlama,

bütünlük
Konularımızın uzunluğuna, zamanına ve konu
bütünlüğüne d�kkat etmel�y�z.

Mesela sevg� değer�n� ver�yorsak peygamber�m�z�n
de çocukları çok sevd�ğ� �le �lg�l� h�kayeler, etk�nl�kler
yapılmalıdır. Esma’ül Hüsna’dan “el-Vedüd” �sm�
�şlenmel� Allah’ımızın b�zler� çok sevd�ğ� türlü n�metler
verd�ğ� anlatılmalıdır.Saygı değer�nde namaza
kurana saygı anlatılmalıdır.



Örnek olma
Eğ�t�mc� veya anne ve baba değerler� kend�
yaşamazsa çocuklara da yansıtamaz.
Çocukların bu değerler� canlı örneklerle
görüp hayata geç�reb�lmeler� �ç�n b�z�mde
hayatımızda yaşamamız gerekl�d�r.



Ön hazırlık
Öğreteceğ�m�z konuları aylık, haftalık, günlük
olarak planlamalı ve mutlaka materyal
hazırlayarak öğretmeye başlamalıyız.



Çocukluk Dönem�nde
D�n� Eğ�t�m�n Önem�

 



Kur’an-ı Ker�m ve Sünnet başta olmak üzere, on dört asırlık
İslam meden�yet� b�r�k�m� ve yapılan araştırmalar b�zlere, d�n
eğ�t�m�n�n küçük yaşlardan �t�baren gerekl�l�ğ� hususunda pek
çok örnekler sunmaktadır. Kur’an-ı Ker�m; çocuğun henüz z�hnî
gel�ş�m aşamasında, davranışlarının olgunlaşması ve hayat
felsefes�n�n oluşab�lmes� �ç�n eğ�t�me tab� tutulması gerekl�l�ğ�n�
�fade etmekted�r.

Allah Teâla, Hz. Lokman’ın dilinden,
“Yavrucuğum! Şüphesiz yapılan iş, bir hardal
tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut
göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu
çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri
bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.”
(Lokman, 16) buyurmaktadır. Aynı şekilde Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s), “Çocuklarınıza yedi yaşına
gelinceye kadar namaz kılmayı öğretiniz…” (Ebu
Davud, Salât, 26, 495) buyurarak çocuk ve din
eğitimi konusuna dikkat çekmektedir.

Dünyamızın yaşadığı değişim, değerler eğitimiyle ilgili çalışmaları bir zorunluluk
haline getirmiştir. İnsanlığın dini ve milli değerlere yabancılaştığı, anlam ve amaç
boşluğu yaşadığı günümüz dünyasında pek çok ülke, bu durum için çareler
arayarak, bu alana yönelik faaliyetlerini hızlandırmışlardır.Dini ve ahlaki eğitimin
okul öncesi yaş grubu çocukların şahsiyet oluşumunda ve sosyo-kültürel kimlik
gelişimindeki etkisi, çocuğun bu dönemde, ahlâk ve inanç muhtevalı
eğitiminiihtiyaç haline getirmektedir. Bu yaş döneminde, çocuğun dinî nitelikli
ilgi ve merakının gelişigüzel bir şekilde cevaplandırılması veya cevapsız
bırakılması, ileriki yaşlarda din ile alakalı birtakım olumsuz düşünce ve
davranışların oluşmasına neden olmaktadır.Dolayısıyla çocukların ihtiyacı olan
dînî eğitimin, hedef kitlenin temel özellikleri göz önünde bulundurularak
pedagojik ilkeler çerçevesinde verilmesi gerekmektedir.



Hang� yaşta ne kadar d�n�
eğ�t�m vermel�y�m?

2-3 Yaş:Bu yaşlarda değer ve
�nançlar şek�llenmeye, çocuğun
kel�me haznes� oturmaya başlıyor.
Bu yaşlarda Allah, peygamber g�b�
kavramlar çocuğun çevres�ndek�
konuşma ortamında sıklıkla
kullanılmalı, maşallah, elhamdül�llah,

b�sm�llah g�b� �fadelerle çocuğun
kel�me haznes�nde Allah’ın yer�n�
alması sağlanmalıdır.



4-7 Yaş:Bu yaşlarda çocuklar soyut kavramları anlayamadığından Allah’ı somut
b�r şeyle kıyaslarlar. Bu normal karşılanmalıdır. Cevaplarda da soyuta kaçmak
yer�ne somutun hep daha ötes� �fadeler kullanılmalıdır. Çocuk ‘Allah’ın boyu
bulutlardan da yüksek m�?’ g�b� b�r soru sorarsa, ‘Allah’ın boyu olmaz yavrum’

demek yer�ne ‘yıldızları da o havada tuttuğuna göre çok daha büyük olmalı’
demek çocuğun somut sınırlarını zorlar ama soyuta da kaçmaz. Y�ne bu aralıkta
çocuklar sorgulamaksızın duydukları her şey� kabul ederler. Bu yaş aralığında
çocuğa dün sen uyurken bulutlar yere �n�p sen�n başının altında yastık oldu
desen�z bunu sorgulamazlar. Bu yaş aralığında daha sonrak� sorgulama
dönem�nde anlatılması zor olacak olan Allah’ın varlığı meseles� kolaylıkla kabul
ett�r�leb�l�r. Bu yaş grubunun alt bölümler� de vardır:

4-5 Yaş: Çocukların sevgiyle ilgili kavramları öğrendiği
yaşlardır. Bu yaşlarda çocuklara Allah’ın çocukları ne
kadar çok sevdiği her fırsatta anlatılmalıdır. Çocuklara
‘En çok kimi seviyorsun?’ gibi sıradan bir soru yerine
‘Allah’tan ve peygamberinden sonra en çok kimi
seviyorsun?’ sorusu sorulmalı, böylelikle Allah’ın
herkesten çok sevilmesi gerektiği öğretilmelidir.

6-7 Yaş:Bu yaş çocuklarında kendilerini büyüklere ve
özellikle de anne-babaya beğendirme eğilimi baskındır. 
 Çocuk 2 yaşından itibaren büyükleri taklit eder, ancak
özellikle 6-7 yaşlarında bunu beğenilme amaçlı yapmaya
başlar. Doğumdan itibaren olduğu gibi bu  yaşlarda da
çocuğun gördüğü yerde ibadet etmek, sesli olarak dua
etmek, dini değerleri aile içinde ifade etmek önemlidir.



 

7-9 Yaş:Bu yaşlardak� çocuklar Allah’ın zatı �le �lg�l� sorular sormaya
başlar. Çocukların arkadaşlarına ‘Sen Allah’a �nanıyor musun?’

sorusunu sormaya başladıkları yaş bu yaştır. Çocuk �lk defa bu yaşta
‘İnanılan ve �nanılmayan b�r Allah’ın var olduğunun’ farkına varır. Bu
yaş grubu çocuğu varlıklar âlem� �le onları yaratan arasında sevg�n�n
ötes�ndek� yaratıcılık �l�şk�s�n� kurmaya başlar. Allah’ın yaratan, duyan,

b�len, gören, n�metler� veren, terb�ye eden, rızık veren, hastalıkları
�y�leşt�ren Allah olduğu anlatılmalıdır. Bu açıdan bu yaşlardak� eğ�t�m
görme ve �zleme temell� eğ�t�m olmalıdır.Çocuğun etrafında gördüğü
varlıkların renk, güzell�k, şek�l ve düzen�nden haberdar olması, bunları

fark edeb�lmes� ve bunları yaratanın Allah olduğunu anlaması
sağlanmalıdır. Bu yaşlarda çocuk anne babasıyla oyun oynamayı
bırakır ve arkadaşları �le telev�zyon �zlemeye ve oyun oynamaya
başlar. Bu sebeple d�n eğ�t�m�n�n oyunlarla, neşe ver�c� k�taplarla,

ç�zg� f�lmlerle ve bulmacalarla ver�lmeye başlaması gerek�r. 



 

9-14 Yaş: Soyut düşüneb�lme kab�l�yet� bu yaşlarda
kazanılır. Bu yaşlarda çocuk �k� z�hn� durum gel�şt�r�r. B�r
taraftan soyut düşüneb�l�rken, d�ğer taraftan a�les�ne ve
a�le büyükler�ne karşı sorgulayıcı, redded�c�, çatışmacı

tepk�ler gel�şt�r�r. Bu sebeple bu yıllardak� d�n eğ�t�m� a�le
b�reyler�nden z�yade arkadaş çevres�, cam� ve okulla

ver�lmel�d�r. Babaanne ve dede g�b� f�gürler bu yaşlarda
anne babalardan daha etk�l� olab�l�r. Çocuklar bu

yaşlarda kend� başlarına k�tap okumaya
başlayacaklarından veya telev�zyon seyred�p �nternete
g�recekler�nden anne babanın sorumluluğu artarken
kontrolü azalır. Bu da çevre faktörler�n�n kontrol

edeb�lmen�n önem�n� artırır.



Çocuklar d�n� eğ�t�m
alırken

Her konuda ne, neden, nasıl, niçin

 gibi soruları sorar.

 

Özellikle kâinatın düzeni ve Allah

hakkında çok soru sorar.

 

Bilinçli veya bilinçsiz, çevresinde gördüğü her şeyi

taklit eder. Ezberleyebildiği bazı dinî ifadeler veya

cümleler onun için çok az anlam ifade eder.



Çocuklar d�n� eğ�t�m
alırken

Dinî gelişimde ailenin, birlikte olduğu diğer

yetişkinlerin tutumu ve dinî konuların doğrudan

doğruya öğretilmesi rol oynar.

Tabiatın, canlı-cansız varlıkların oluşması, devam etmesi,

değişimi, canlıların doğup büyümesi, gelişmesi gibi olayları merak

edip ve onların nereden gelip nereye gittikleri, sonlarının ne

olacağı, ölümün ne olduğu, öldükten sonra ne olacağı gibi

konularda çeşitli sorular sorar.

Herhangi bir kavramı anlamaya çalışırken yaptığı

gibi çoğu kez zihninde Allah’a ait zihinsel bir

şema oluşturur. Bu şemalar ise bilişsel gelişimine

paralel olarak farklılıklar gösterir.



Çocuklar d�n� eğ�t�m
alırken

Antropomorfizm yani insana benzetme özelliğinden dolayı Allah

tasavvuru da insana benzemektedir. Allah’ı aileden uzakta,

gökyüzünde veya bulutların üzerinde yaşayan, onları her zaman

koruyabilen özel bir insan olarak görür.

Somut düşündüğünden dolayı, soyut

kavramları anlayamaz ve kavrama

kabiliyeti ancak görünen şeylere

yöneliktir.

Duaların Allah ile bağlantılı olduğunun

farkında olmasına rağmen, duaların

anlamlarını anlamaz.



Çocuklar d�n� eğ�t�m
alırken

Dua çocuklar için niçin yapıldığı bilinmeyen ama her zaman (dua

yatmadan önce, ibadet yerlerinde, yemekten önce veya sonra)

yapılan dinî merasimdir. Çok fazla hissetmeden itaatkâr dua eder.

Dualarının içeriği, kişisel maddî

isteklerine yöneliktir.

Etkilendiği ve en fazla merak

ettikleri konulardan birisi de

ölümdür.



Çocuklar d�n� eğ�t�m
alırken

Ölüm kelimesini bilmesinden çok önce, yokluk,

kayıp ve var olmamak fikirlerini öğrenir.

5-6 yaşlarında ölümle hastalık ve yaşlılık

arasında bir ilişki kurmaya başlar, yaşlı

insanların öleceğini kabul eder ancak yine

de döneceklerine inanır.

Ölümü 4-5 yaşlarında uzun bir

uykuyla bir tutar ve yavaş yavaş

ölümden korkmaya başlar.



ÇOCUKLARA DİNİ EĞİTİM
VERİRKEN DİKKAT

EDİLMESİ GEREKENLER
 



İlet�ş�mde ben d�l� kullanılmalıdır.

Eğ�t�m kazanımları etk�nl�klerden yola çıkılarak
ver�lmel�d�r.

Çocukların bedensel, ps�komotor, b�l�şsel, d�l, sosyal ve duygusal alan
gel�ş�mler�n� sağlayacak b�r eğ�t�m ortamı oluşturulmalıdır.

Çocuğun yaş ve gel�ş�m düzey�ne uygun olmalıdır.

Eğ�t�m uygulamasında görsel ve �ş�tsel eğ�t�m
malzemeler�nden faydalanılmalıdır.

Eğ�t�c� ders�n başında çocuğa ne öğreteceğ�n� ve nasıl öğreteceğ�n�
anlatmalıdır.

Yapılan etk�nl�kler çocuğu mot�ve etmel�d�r.



Eğ�t�m ortamı çocukların gel�ş�mler�ne uygun hale
get�r�lmel�d�r

Çocukların soruları c�dd�ye alınmalıdır.

A�len�n katılımı sağlanmalıdır.

Eğ�t�m malzemeler� önceden tem�n ed�lmel�d�r.

Allah sevg�s� esas alınmalıdır.

Çocuklara eş�t davranılmalı ve b�reysel farklılıklar d�kkate alınmalıdr.

Çocuğun z�hn�ne yüklen�lmemel�d�r.



Allah’ın varlığı �le �lg�l� del�ller sunulmalı örnekler
ver�lmel�

Seç�len kısa dua ve sureler ezberlet�leb�l�r.

D�n eğ�t�m�nde kolaydan zora g�d�lmel�.

İlet�ş�m kurarken göz h�zasına �n�lmel�d�r

Ah�ret hakkında çocuk soru sormadıkça b�lg� ver�lmemel�d�r.

Peygamber�m�z ve peygamberler tanıtılmalıdır.

Kur’an tanıtılmalı, öğret�m�nde ferd� farklılıklar d�kkate
alınmalıdır.



Kur’an’ın mah�yet�, Müslüman �ç�n önem� g�b� konulara değ�n�lmel�d�r. Kur’an-ı
Ker�m’�n çocuğa tanıtılması, İslam’ın temel prens�pler�n�n oluşması açısından
öneml�d�r.

Allah’ın sözler�nden çocukların b�l�şsel gel�ş�m�ne uygun, onların anlayab�leceğ�
âyetler seç�lerek çocuklara okunmalı ve bu âyetler�n ne demek �sted�ğ�
açıklanmalıdır.

Çocuğun duayı her konuda ve her �sted�ğ�nde, Allah’a yönelmes� olarak
öğrenmes� sağlanmalıdır.Bu yaşta çocuklarla kalıp kısa duaların
yanında kend� kel�meler� �le dua etmes� öğret�lmel�d�r.Çocuğun küçük
yaştan �t�baren Allah’a yönel�p bağlanması, O’nu yanında h�ssetmes� ve
kend�n� güvende h�ssetmes�n� sağlamak �ç�n, dua eğ�t�m�ne erken yaşta
başlanmalıdır.

Ayrıca çocuklara bel�rl� zamanlarda ve bel�rl� günlerde dua
edeb�lecekler� öğret�lmel�d�r.



 

Eğ�t�m faal�yetler� yürütülürken çocukların k�ş�l�kler�n�
zedeley�c� baskı ve kısıtlamalara yer ver�lmemel�d�r.

Eğ�t�m sevg� ve şefkat anlayışı �ç�nde
yürütülmel�d�r.Eğ�t�m faal�yetler�n�n değerlend�r�lmes�
yapılarak bel�rlenen amaçların ne kadarına ulaşıldığı
tesp�t ed�lmel�, faal�yetler değerlend�rmeler�n sonuçları

d�kkate alınarak yürütülmel�d�r. Allah sevg�s� esas
alınmalıdır. Çocuğa Allah korkusu yoluyla bazı

davranışları uygulatma yoluna g�d�lmemel�d�r. Çocuğun
z�hn�nde cezalandıran, azap veren b�r Allah anlayışı

oluşturmamak gerek�r.



ÇOCUKLARA
HANGİ DÖNEM
HANGİ DUA
ÖĞRETİLEBİLİR



12-36 aylık çocuklarımıza Çocuğumuz daha
yen� kel�meler� öğrenme ve b�rkaç kel�mel�
cümleler kurma dönem�nde olduğu �ç�n ona
kısa dualar öğreteb�l�r�z. “Allah” lafzını
yanında telaffuz edeb�l�r�z. Bu yaş grubu
çocuklarımızın �lg�s�n� “tesb�h” çekt�ğ� �ç�n bu
dönemde k� çocuklarımıza el�m�ze tesb�h
alarak “allah, allah” d�yerek çekmey�
öğreteb�l�r�z.Allah �sm�n� öğrend�kten sonra
la�lahe �llallah demey� öğretmekle devam
edeb�l�r�z. Makamlı b�r �lah� g�b� uyku önces�
ve gün �çer�s�nde söyleyeb�l�r�z. Daha
sonrasında muhammedür rasulüllah
ekleneb�l�r. D�kkat etmem�z gereken
çocuğumuzu oturtarak, zorlayarak değ�l o
oyun oynarken günlük yaşantısına devam
ederken bunu duyup öğrenmes�n�
sağlamalıyız. Bu şek�lde öğrett�ğ�n�zde gün
�çer�s�nde kend� kend�ne tekrar ett�ğ�n�
duyab�l�rs�n�z.



36- 48 aylık çocuklarımıza
Kel�me � şehadet – eşhedü enla �lahe �llallah
ve eşhedü enn muhammeden abdühü ve
rasulühSalavat- allahümme sall� ala seyy�d�na
muhammetSubhanekeİhlas sures�Rabb� yess�r
vela tuass�r rabb� temm�m b�l hayrDualarını
öğreteb�l�r�z.



48-70 aylık çocuklarımızaArtık çocuğumuz
çok kel�mel� cümleler kurma dönem�nde
olduğu �ç�n sıraylaKevser sures�Fat�ha
sures�Etteh�yyatüAllahümme sall�Allahümme
bar�kRabbena at�naRabbenağf�rl�F�l sures�
(elemtera) aşağısındak� sureler
ezberlet�leb�l�r.Çocuğumuza dua öğret�rken
öncel�ğ�m�z namaz kılarken okuyacağı dualar
olmalıdır.Çocuğumuza duaları uykuden önce
okuyarak öğreteb�l�r�z. Uyku önces�
tekrarlayacağımız şeyler uyku �le pek�şt�ğ�
�ç�n daha çabuk öğrenecekt�r.Çocuğumuz
oyun �le meşgulken �nterekt�f ortamdan
duamızı açıp d�nleteb�l�r�z. Kulak dolgunluğu
olacağı �ç�n tekrar ett�ğ�m�zde çabuk
öğrenecekt�r.



HEM OYUN
OYNUYORUM
HEM DUA
ÖĞRENİYORUM



Okul önces� çocuklarımız henüz oyun
dönem�nde oldukları �ç�n onlara oturtup dua
ezberletemey�z. Pek� nasıl öğreteceğ�z?
Hayd� hem oynayalım hem öğrenel�m
Dualı sandalye kapmaca oyunu
Ş�md� sandalye kapmaca oyununu b�raz
değ�şt�rel�m, çocuk sayısından b�r eks�k olan
sandalyeler�m�z� d�zel�m ve hareketl� d�n�
çocuk şarkılarından b�r�yle oyunumuza
başlayalım. Müz�k durduğunda ayakta kalan
çocuğumuza duamızı okutalım ve
sandalyeler� eks�lterek oyunumuza devam
edel�m. Kazanan çocuğumuza da sandalye
üzer�nde duamızı okutalım ve alkışlayarak
tebr�k edel�m.



Den�ze düşmeden duamı okuyab�l�r�m
M�nderler� aralıklarla d�zel�m. M�nderler�n
kayalık etrafının da den�z olduğunu söyleyel�m
ve m�nderler�n üzer�nden geçerek duayı
okumalarını sağlayalım.
Çuvalın �ç�nde b�le dua okuyab�l�r�m
Çuval yarışı oyunumuzu da dualayalım  çuvalın
�ç�ne g�rel�m ve zıplayarak duamızı öğrenel�m.
Dua halkamız
Çocuklarımızla el ele tutuşalım, halka olalım.
Duamızın öğreteceğ�m�z kısmını çocuklarımızla
yavaşça dönerek tekrar edel�m. Sonrasında
çocuklarımızı tek tek halkanın ortasına alarak
Duamızı ortadak� çocuğumuzla tekrar edel�m.
Tüm çocuklarımızla okuduktan sonra duamızı
oturarak okuyalım.



Dua tren�
Çocuklarımızla tren olalım. “…… sınıfı çocukları
trene b�nm�şler. Çuf çuf çuf çuf g�d�yorlar. Trende
böyle sess�zce g�tmekten sıkılmışlar ve yen� b�r
dua öğrenmeye karar verm�şler” d�yerek
duamızın öğreteceğ�m�z kısmını tekrar edel�m.
Sonrasında çocuklarımızı sırayla tren başına
alalım ve her çocuğumuzla duamızın
öğreneceğ�m�z kısmını tekrar edel�m.
Ç�çeklerde dua öğren�r
Önce çocuklarımıza tohum olmaları söylen�r ve
çocuklar yere kapanır. Tohumlar toprağın
altındadır ve canları çok sıkılır. Dua etmeye
karar ver�rler. Sonra öğret�lecek dua çocuklarla
okunmaya başlanır. Sonrasında günler geçer,
yağmurlar yağar, güneş açar ve tohumlar
b�sm�llah�rrahman�rrah�m d�yerek ç�çek açar.
Çocuklara hang� renk ve hang� ç�çek oldukları
sorularak hayd� ç�çeklere dua okutalım den�r ve
ç�çek olan çocuklarla dua tekrar ed�l�r.



Tek ayak üzer�nde b�le dua okuyab�l�r�m
Sırası gelen çocuk tek ayak üzer�nde durur ve
onunla duamızı okuruz.
Zıplayarak dua öğren�yorum
B�r hedef bel�rlen�r ve çocukların tavşan
olmaları o hedefe dualarını okuyarak ve
zıplayarak g�tmeler� �sten�r.
(çocuklarımız bu ve benzer� oyunlarla duaları
eğlenerek öğreneb�l�rler. Öğrenme aşaması
b�tt�kten sonra anne, baba veya öğretmen rol
model olarak el�n� açıp dua etme şekl�n�
göstereb�l�r)



D�n� Eğ�t�mde
Oyun Köşeler�



Serbest zaman etk�nl�kler� çocuğun;
• Yaratıcılığını gel�şt�rme
• Paylaşma
• İşb�rl�ğ�
• Başladığı �ş� sonuçlandırma konusunda
kararlı olma
• Sorumluluk alma
• Aldığı sorumluluğu yer�ne get�rme
• Problem çözme
• Olaylar arasında neden sonuç bağlantıları
kurma
• Kas becer�ler�n� gel�şt�rme açısından
öneml�d�r.



BU SERBEST ZAMAN KÖŞELERİNİ DİNİ
EĞİTİMLE BÜTÜNLEŞTİREBİLİR,
ÇOCUKLARIMIZIN SERBEST OYUN
VAKİTLERİNDE DE DİNİMİZLE
YAKINLAŞMALARINI
SAĞLAYABİLİRİZ.ÖNCELİKLE TEK TEK SERBEST
ZAMAN KÖŞELERİMİZE BAKALIM VE İÇLERİNİ
DİNİ ÖĞRENİM MATERYALLERİYLE
DOLDURALIM



• KİTAP KÖŞESİ
K�tap köşes�nde değ�ş�k boyutlarda değ�ş�k
öykü k�tapları bulunmaktadır. Öğrenc�ler bu
köşedek� k�tapları �nceler, res�mler�ne
bakarlar. Bu köşeler çocukların düş gücünü
gel�şt�r�r. Öğrenc�ler�m�z�n k�tapla
yakınlaşması ve z�h�nsel, d�l, küçük koş
gel�ş�m�n�, tert�p düzen alışkanlığını
kazanması ve k�tap sevg�s�n� �çselleşt�rmes�
açısından bu köşeler çok öneml�d�r. KİTAP
KÖŞESİNE DİNİ HİKAYE KİTAPLARI
KOYABİLİRİZ.



EVCİLİK KÖŞESİ
Evc�l�k köşes�nde koltuklar, mutfak araç ve
gereçler�, bebekler ve araçlar bulunur.
Çocuklar bu köşede yet�şk�n roller�n�
üstlenerek oyunlar oynar. Bu sayede çocuklar
sosyal yönden gel�ş�r. Çocuklar bu köşede
empat� kurmayı öğren�rler. Ps�koloj�k olarak
çocuğun rahatlayıp boşaldığını, gelecekte
roller�n�n provasını yaptığı bunu yaparken de
hayal gücünü gel�şt�rd�ğ� köşed�r. Bu köşede
çocuk düşünceler�n� akıcı b�r d�lle �fade
etmey� öğren�r. Bu köşem�z� d�n� eğ�t�m
yönünden desteklemek �ç�n bu köşeye
seccade, rahle, başörtü, takke, abdest
çeşmes�, �br�k, saat ve ev�m�zde kullandığımız
�badete yönel�k materyaller ekleyeb�l�r�z.



FEN DOĞA KÖŞESİ
Fen ve doğa köşes�nde mıknatıs, teleskop,
koleks�yonlar, değ�ş�k taşlar bulunur. Bu köşede
çocuklar b�tk�ler�, hayvanları �nceler. Çocuklar
hayvan ve b�tk�ler� yakından �zlerler. Çocuklar
z�h�n gel�şmes�ne yardımcı olur. Hayvan, b�tk� ve
doğa sevg�s�n�n gel�şmes�n� sağlar.Bu köşem�z�
de d�n� değerlerle doldurmak �ç�n çocuklarımızla
ç�çek d�kme çalışması yaparak bu köşeye
ekleyeb�l�r�z. Tohumların besmeles�n�, topraktan
canlı çıkmasını, renk renk ç�çekler� b�ze Allah’ın
verd�ğ�n� anlatarak tefekkür etmeler�n� ve
gözlemlemeler�n� sağlayab�l�r�z. Akvaryum
koyarak balıkların su altında nefes almasını,
onlarında Allah’ı z�krett�kler�n� söyleyeb�l�r�z.
Karınca yuvası koyarak karıncaların rızkını da
Allah’ın verd�ğ�n�, Allah’ın Rezzak �sm�n�
anlatab�l�r�z. Süleyman peygamber�n karıncayla
olan kıssasını anlatab�l�r�z. Fen doğa köşes�nde
çocuklarımızın tefekkür etmes�n� sağlayab�l�r�z.



BİLİM KÖŞESİ
D�n eğ�t�m� b�l�m atölyes�nde dünyanın yuvarlak
olduğunu, bunu önceden �nsanların b�lmed�ğ�n�
Allah’ımızın Kuran’da haber verd�ğ�n� dünya küres�
koyarak, dünya har�tası asarak pek�şt�reb�l�r,
�ncelemeler�n� ve tefekkür etmeler�n�
sağlayab�l�r�z. Çocuğun anne karnında
beslenmes�n� res�m olarak atölyem�ze veya
köşem�ze asarak Kuranda anlatıldığını Allah’ımızın
b�ze öğrett�ğ�n� söyleyeb�l�r�z. Yağmurun yağışı,
karın yağışı, güneş�n doğuşu ve batışı g�b� b�l�msel
olayları görsellerle destekleyerek ayetler�n bunları
b�ze öğrett�ğ�n� çocuklarımıza anlatarak sağlam
b�r �nanç sah�b� olmalarının temeller�n� atmış
oluruz. Uzaydan gezegenlerden bahsedeb�l�r�z.
Bunların Kuran’da b�zlere anlatıldığından
bahsedeb�l�r�z. Yaş sev�yeler�ne göre uygun olan
ayetler� seçerek açıklama yapab�l�r�z.



SANAT KÖŞESİ
Sanat köşem�ze Kabe maket�, ünlü cam�
maketler� res�mler�, medreseler, hat yazılı
besmele kel�me-� tevh�t tabloları Allah
Muhammet yazısı koyarak çocuklarımızın
görerek aş�nalığını, �nceleyerek dokunsal
öğrenmeler�n� sağlayab�l�r, ünlü m�mar ve
hattatları tanıtab�l�r�z.Bu köşeler�
zeng�nleşt�reb�l�r, çoğaltab�l�r�z. Yen� f�k�rlere
sah�p arkadaşlarımız ve değerl� okurlarımız
s�zlerde f�k�rler�n�z� paylaşab�l�r, okul önces�
d�n� değerler eğ�t�m�nde yen� adımlar
atmamıza ve çocuklarımıza faydaya ves�le
olab�l�rs�n�z 



Ben� d�nled�ğ�n�z �ç�n
çok teşekkür eder�m.
Rabb�m hep�m�ze onun yolunda evlatlar yet�şt�reb�lmey� nas�p ets�n...


