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NEDİR BU E-KİTAPÇIKLAR
Recep ayına birkaç gün kala arkadaşımdan teklif aldım "Hocam
sorularım var, üç aylar geliyor ve ben çocuğuma nasıl anlatacağımı
bilmiyorum ve benim gibi birçok anne var gelin hepsine cevap
verelim bir canlı yayın yapalım" bu teklife o kadar sevindim ki
hemen çalışmalara başladım ne yapabilirim neler anlatabilirim diye.
Sonrasında arkadaşıma ay takviminden bahsettim ben okuldayken
böyle yapıyordum kendim çizmiştim senin için hazırlayayım dedim.
Sonrasında ay takvimini hazırlayınca herkes bundan faydalansın
diye düşündük. Geri sayımlar, oyunlar etkinlikler ekledik. Küçük bir
kitapçığımız oldu. Allah razı olsun sizlerde değerlendirdiniz,
kullandınız fotoğraflar attınız. Hepsine çok mutlu oldum. Regaib
kandili içinde sizlerle etkinlikler paylaşmak istedim. İstifadeli
olmasını diliyorum, dualarınızı bekliyorum...

Şevval Tiryaki
İlahiyatçı - Okulöncesi öğretmeni



Değer Eğ�t�m�
Akadem�s� ned�r?

Değer Eğitimi
Akademisi

Bir süredir instagramda
@degerogretmeni hesabım aracılığıyla
eğitimler düzenliyoruz. Ebeveynlere,
eğitimcilere, çocuklara yönelik atölyeler
yapıyoruz. Bu eğitimlerin hem kurumsal
kimlik altında yapılmasını hemde katılım
belgesi verebilmemiz amacıyla bu
akademiyi kurdum.

Daha öncesinde
nedusunuyorsun.net
sitesinden makaleler ve
okulda yaptığım etkinlikleri
paylaşıyordum. Bu siteyi
kapatarak
degeregitimiakademisi.com
internet sitesini açtık.
Eğitimlerimiz, makalelerimiz,
e kitapçıklarımız ve
çalışmalarımız bu site
üzerinden devam edecektir.
Hayırlı olmasını diliyorum...

Şevval Tiryaki



ÇOCUKLARIMIZA KANDİLİ
NASIL ANLATALIM?

Çocuklarımız için Kandil kelimesi çok soyut
bir kavram olacaktır. Mahiyetini bizim
bildiğimiz gibi anlatmamız onlar için birşey
ifade etmeyecektir. Bunun için onların diliyle
anlatmalıyız. "Kandiller çok özel zamanlardır.
Müslümanlarında Allah'ın da çok sevdiği çok
mutlu olduğu çok özel günler. Bu günlerde
yapmamız gereken özel şeyler var. Mesela
namaz kılmak, Kuran-ı Kerim okumak,
ihtiyacı olanlara yardım etmek gibi" Bu
şekilde anlattıktan sonra da çocuklarımızın
görsel hafızasına kaydetmesi için görsel
etkinlikler hazırlayabiliriz. Bu kitapçığı da
bunun için hazırlamak istedim. Maneviyat
dolu kandiller dileğiyle...



DİN EĞİTİMİNİN TEMEL YAPI
TAŞI: İNANÇ

Ebeveynlerimiz çocuğuma dini nasıl anlatabilirim, ibadetlerini aksatmadan

benden uyarı almadan kendi kendine nasıl bu devamlılığı ve isteği

sağlayabilirim konularında hep bir muzdarip konumda. Sevgili anne

babalarımıza diyeceğim şudur ki; ibadetlerin temelini atmadan önce tohumu

sağlam bir zemine oturtun. Toprağı,suyu, ışığı o tohumun hayat kaynağı olsun.

Yeterince ve zamanında. O toprak ailedir, çevredir ve çocuğa temas edecek

olan herkestir. Toprak,su,ışık ise din noktasında çocuğunun ihtiyacı olan diğer

takviyelerdir. İnancı sağlam temellere atarsak , çocuk ibadet noktasında da

tatmin olacağı kıvamda olacaktır.

Her çocuk doğarken anlam

arayışı içerisindedir. Çünkü o küçük bedenler daha doğmadan Rableri ile tanış

halindedir. Orada Rablerinin varlığını kabul ve tasdik etmişlerdir. Doğduktan

sonra tanımış oldukları Rabbini arama çabasına girerler. O inanç bir tohumdur

adeta ,bir tırtılın kelebek olma serüvenidir. Bir tasdik ,bir onay var ve

arayış başlamak üzeredir. Bu arayışa anlam arayışı diyoruz, bir başka deyimle

inanç diyebiliriz. İnanç filizlenip büyümesini istediğimiz tohum gibidir. Onu

ne kadar iyi besler ve sağlam zemine oturtursak o tohumun filizlenip ağaç

oluşundan hasıl meyveler vermesi o kadar kolay olacaktır.

Çocuğumuza bir şeyleri öğretmek isterken, dini anlamda terbiye etmek

isterken öncelikle nelere dikkat etmemiz gerektiğini çok iyi saptamamız gerekir.

Yani amacı belirlememiz gerekir.



Çocuğumu iyi yetiştirmek istiyorum? Neden?

Çocuğum iyi bir meslek sahibi olsun kimsenin eline bakmasın? Neden?

Çocuğum islama hizmet edecek bir meslek yeterliliğine ve vicdana sahip olsun

istiyorum? Neden? 

Bu soruları kendinize bir sorup tefekkür etmenizi öneririm. Buradan alacağınız

cevap sizi hedefe yönlendirecektir.

Hedefimi belirlemek için neler yapabilirim? Hangi yöntem ve metotları

kullanabilirim? Çocuğum hangi fıtratta, hangi yöntemler ona daha uygun? Gibi

soruların cevabını bulma çabasına gireceksiniz. Ve sorular tek tek yönünü ve

yanıtını  bulacaktır.

Bu sorulara yönlendirmemdeki amacım; çocuğunuzu keşfetmeniz ve ona göre

bir yol çizmenizdir. Çünkü her çocuk özeldir, tektir,eşsiz bir ruhu ve fıtratı

vardır. Bunu en iyi bilen de siz sevgili ebeveynlersiniz. Çocuğunuzu tanıyarak

ona göre geliştirdiğiniz yöntemler daha etkili olacaktır. Aynı zamanda siz

onların rol modellerisiniz, özellikle 0-6 yaş dönemi taklit dönemidir.Sizi

görerek,yaptıklarınızı inceleyerek taklit ettikleri dönemdir.  Maria

Montessori’ye göre çocuklar , “emici zihin” olarak nitelendirdiği bir yetiye

sahip olarak dünyaya gelir. Bu kuramda emici zihin ilkesinin amacı, çocuğun

zihinsel faaliyetini ortaya çıkarmaktır. Emici zihin, herhangi bir çabaya

girmeden  yorulmadan, ortamın, bütün ruhsal, zihinsel ve fiziksel yönlerini

emme yeteneğine sahiptir. Bu yetenek, eşsiz olmasının yanında geçicidir.

Emici zihne dilin kazanımını örnek verebiliriz. Emici zihinle çocuk kendini inşa

eder. 0-3 yaş arasında bunu bilinçsiz olarak yapar. Bilinç dışı olarak her şeyi

emer. 3-6 yas arasında da bilinçli hale gelir. Çevresinden kazanımlar

alır, gözlemler ve tekrarlar. Mesela dili tüm detaylarıyla alırlar. Çocuk kamera

gibi fotoğraflar, yetişkin ressam gibi yapar. Yeni doğan çocukta, bellek, zeka,

akıl yürütme yeteneği yoktur aslında, ama  çocuk kısa zamanda konuşmayı

öğrenir. 



Biraz düşünelim ; çocuklarla oturup bir konuşma eğitimi vermeden, gramer

talimi yapmadan nasıl konuşmayı öğreniyorlar? Çocuk 2 yaşına geldiğindeyse,

emici zihni sayesinde, çevresindekilerin konuştukları dili taklit ederek

konuşmayı öğrenir. Mademki çocuk dili kendiliğinden öğrenebiliyor, o halde

çevresindeki bilgileri de doğal bir biçimde zorlanmadan öğrenebilir.

Özet olarak, öncelikle çocuklarımızı tanımak, ilgi ve yeteneklerini keşfetmek, 

 uygun zemini oluşturduktan sonra tohumunu serpmek yani inancın temelini

oluşturmak gerekir. Bunda birçok etkili faktör vardır, Anne,baba çevre gibi. Rol

model olduğumuzu ve her an kayıt altına alındığımızı da unutmamak son

derece önemlidir. Çünkü çocuk gördüğünü taklit eder, zamanla taklit ettiklerini

uygulamaya ve öğrenmeye başlar. Hayatlarındaki başrol siz olduğunuz için

gördükleri şeyler yaşayacakları şeylerin temelini oluşturur ve hayatının birçok

dönemine tesir eder.  Günlük yaşantımızdan bir örnek verecek olursak.

Tesettürlü olan bir anne dışarı çıkacağı zaman örtüsünü bağlarken bile

çocuğuna o an tesettürün Allahın bir emri olduğunu söylemesi, varsa aklında

ayetleri dile getirmesi, Efendimizin hanımlarından, sahabelerden örnekler

vermesi o an çocuk için hem yaşayarak hem görerek hem dinleyerek öğrendiği

etkili bir ders olacaktır. Ve annenin hayatın içinde belki günde birkaç kez

yaptığı şeyi biraz daha detaylandırarak, anlatarak  sunmuş olduğu etkili bir

yöntem olacaktır. Çocuğum küçük anlamaz ki? Diye aklınıza soru gelebilir.

Çocuk kaç yaşında olursa olsun alacağı öğreneceği muhakkak bir şeyler vardır

ve kesinlikle sizi anlıyordur. Bu yüzden inanç eğitimini hayattan bağımsız bir

din eğitimi olarak görmeden hayatın içinde yaşamak lazım. Örnek olmak ve

olabilmek, yaşamak ve yaşatabilmek ümidi ile. Selam ve sevgilerimle

Elif Erdemli
Psikolojik Danışman



Kandil Tatlısı
1,5 su bardağı irmik
3 yemek kaşığı tereyağı
1,5 su bardağı su
1,5 su bardağı süt
1,5 su bardağı toz şeker

Çocuklar mutfak
etkinliklerini çok sever,
malzemeleri önceden
ayarlayalım, bırakalım
onlar döksün beraber
yoğuralım, beraber
kavuralım,
 afiyet olsun

Kandil Simiti Tarifi İçin Malzemeler
125 gram tereyağı (yarım paket)
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı mahlep (evde varsa)
3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı ( beyazı dışına)
1 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Önce gelin bir mutfak etkinliği
düzenleyelim, kandil simidi ve kandil

tatlısı yapalım ama çocuklarımızla
beraber 



İHTİYAÇ
SAHİPLERİNİ
UNUTMAYALIM

Özellikle kandillerde çocuklarımıza ihtiyaç sahiplerini hatırlatıp, sadaka ile ilgili
ayetler hadisler okuyalım beraber. Varsa hayır kumbaramız çocuğumuzla beraber
gidip kumbaramızı bankalardan, marketlerden bütünletebiliriz. Sonrasında güvenilir
bulduğumuz bir hayır kurumuna bağışlayabiliriz. Şimdi bu işler mobil bankacılık
aracılığıyla yapılıyor. Onun içinde bankamatiğe çocuğumuzla gidip onun verdiği
parayı yatırabiliriz veya onun biriktirdiği parayı alıp kendi hesabınızdan da
gönderebilirsiniz. Önemli olan çocuğumuzla yardımın paylaşmanın tadına, manevi
huzuruna varabilmek. Paylaşmak demişken imkanınız varsa kandil simitlerinden ve
kandil tatlınızdan da komşularınıza yakınlarınıza ikram etmek çocuklarımıza
paylaşma bilinci katacaktır. Değerli günler dileğiyle...

Şevval Tiryaki



KANDİL PANOSUKANDİL PANOSU

 Bir kandil panosu hazırlayalım. Varsa
evde olan panonuzu kandil panosuna
dönüştürebilirsiniz. Yoksa A3 boyutlu bir
mukavva alabilirsiniz. Bu panoyu hem
diğer kandillerde, hem de ramazan
ayında kullanabilirsiniz. Mukavvayı
çocuğunuzun istediği renkte bir fon
kartonuyla beraber kaplayabilirsiniz.



.............'nın Kand�l
Günlüğü

Kand�l Namazlarım

Kand�l Kuran-ı Ker�m
Çalışması



Kand�l K�taplarım

Kand�l selamlarım
(Selamün aleyküm)

Kand�l Oyunlarım



Kand�l� Nasıl Güzelleşt�rd�n?

Büyüklerimle beraber namaz kılarak

Anneme yardım ederek

Kardeşimle oyuncaklarımı paylaşarak

Hadis-i Şerif Okuyarak

Abdest alarak

Güzel çizgi filmler seyrederek

İhtiyaç Sahiplerine Sadaka Vererek



Kuran-ı Kerim okuyarak

Tefekkür ederek

Hayvanlara yardım ederek

Bir büyüğümün duasını alarak

Güzel kitaplar okuyarak

Güleryüzlü olarak

Salavat çekerek

Çiçeklere su vererek



Kand�lde neler
h�ssett�n?



Kand�l sence nasıl
b�rşey?



Kand�l Boyaması
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Kand�l Tebr�k Kartı

Regaib Kandiliniz  Mübarek olsun

Sevgili



Kand�l Duam

Elin içine Kandil duanı
çizip kandil panona
yapıştırabilirsin

Allah'ım senden

istiyorum.. Amin...



Tefekkür Köşes�

Tefekkür Ayeti;
Güneşi aydınlatıcı, ayı ise
aydınlık yapan, yılların sayısını
ve hesaplamayı bilesiniz diye
ona menziller belirleyen O’dur.
Allah bütün bunları hikmet ve
fayda esasına göre yarattı.
Bilme kabiliyetinde olanlar için
de âyetlerini detaylı bir şekilde
gözler önüne seriyor.

- Güneş olmasaydı dünya nasıl
olurdu? Güneşin görevleri neler?
- Ay olmasa dünya nasıl olurdu? Ayın
görevleri neler?
- Güneş ve ay olmasa yılları ve
günleri hesaplayabilir miydik?
- Yıllar ve aylar olmasa doğum
gününü kutlayabilir miydik?
- Rabbimiz tüm bunları bizler için
yaratmış, şükretmeyi unutmayalım...



Günün Had�s�
“Kimin bir çocuğu varsa onunla çocuklaşsın!”
“Çocuklarınıza ikramda bulunun ve
terbiyelerini güzel yapın!” 

Peygamberimiz çocukları çok severmiş,
onlarla oyunlar oynarmış. Bak burada
büyüklere çocuğu olan onunla
çocuklaşsın buyuruyor, sence nasıl
çocuklaşabiliriz? Çocuklara ikramda
nasıl bulunuruz? Terbiyelerini nasıl
güzel yaparız? 



Kum saatini ayarlayalım, kum
saati dolana kadar sırayla
aşağıdaki resimler hakkında
konuşalım.

Kand�l Oyunumuz





S�zlerde etk�nl�kler�n�z�, yazılarınızı
gönder�p b�ze destek olab�l�rs�n�z.

İsm�n�zle k�tapçığımızda yayınlamaktan
mutluluk duyarız...

Değer Eğitimi
Akademisi

bilgi@degeregitimiakademisi.com

@degerogretmeni

www.degeregitimiakademisi.com


