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Niyetimiz çocuklarımıza dinimizi sevdirmek.  Kandillerin,
cumaların, üç ayların bizim için çok değerli olduğunu

hissettirebilmektir. Çünkü;  müslüman bir çocuk olmak, büyük bir
kısmet ve mutluluktur. 

          5 kandil, 2 bayram ve her hafta cuma günümüz var. Bu
özel günleri Rabbim hakkıyla yaşayanlardan eylesin. Rabbim

çocuklarımızın kalbine ektiğimiz İslam tohumlarının tüm
hayatlarında yeşermesini nasip etsin. Bizlerde vesile olabilirsek
ne mutlu... Dualarınızda olabilmek ümidiyle, hayırlı kandiller...

M�raç
Kand�l�

Şevval Tiryaki

Kitapçıkta emeği geçen Zade Gül hocama
çok teşekkür ederim. İnstagramdan

@oyunla_ogren_din sayfasından güzel
çalışmalarını takip edebilirsiniz.

Ayrıca canım arkadaşım Ceren'e
desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim.

Kendisini instagramdan @heidi.ceren
hesabından takip edebilirsiniz.

@degerogretmeni



Kand�l Tatlısı
Tevh�d P�r�nçl�

Sütlaç

Tevhid kavanozumuzdaki pirinçlerle sütlaç yapmaya ne
dersiniz? Eğer tevhid kavanozumuz yoksa hemen

annemizden bir kase pirinç, çay bardağı ve çay kaşığı
isteyelim. Sonrasında başlayalım "Lailahe illallah" demeye,
her dediğimizde 1 çay kaşığı pirinci atalım çay bardağına.

Dolduğu zamanda başlayalım sütlacımızı yapmaya, bu
tevhid pirinçli sütlacın çok tatlı güzel olacağına eminim,

şimdiden afiyet olsun...



Kand�l Tatlısı
Tevh�d P�r�nçl�

Sütlaç

Tarif;
5 su bardağı süt (1 litre süt) 
1 su bardağı toz şeker 
1 küçük çay bardağı pirinç 
1 adet yumurta sarısı 
2, 5 silme yemek kaşığı mısır nişastası (silme olacak mutlaka) 
Yarım türk kahvesi fincanı su (nişastayı inceltmek için) 
1 paket vanilya

PİRİNCİ HAŞLAMAK İÇİN; 
2 çay bardağı su

HAZIRLANIŞI;
İlk olarak pirinci güzelce yıkayıp iki katı suda haşlayalım. Dikkat edin tıkır kalmasın.

Pişen pirinçlerin üzerine sütü ve toz şekeri ekleyelim. Şeker eriyene kadar karıştırıp
kaynamaya bırakalım.

Bir kasede yumurta sarısı, nişasta ve yarım türk kahve fincanı suyu karıştıralım
tamamen pütürsüz hale gelsin. Üzerine kaynayan sütten yavaşça ilave edip karıştıralım
ve ılınmış olan karışımı tencereye boşaltalım hızlıca karıştıralım. Hemen kıvam
alacaktır. 5-6 dakika kısık ateşte kaynatıp kenara alalım. Vanilini ekleyip karıştıralım.

Isıya dayanıklı fırın kaplarına paylaştıralım 5-6 porsiyon çıkıyor. Kaseleri fırın tepsisine
dizelim. Ve tepsiye güveçlerin yarısına gelecek kadar su dolduralım. Fırının üst rafına
koyup üzerlerinin kızarmasını sağlayalım. Ardından soğutup buzdolabına kaldıralım.

AFİYET OLSUN...



Salavat Susamlı
Kand�l S�m�d�

Sıra geldi kandil simitlerimize, hemen
annelerimizden susam kavanozlarını, çay kaşığı
ve kase isteyelim. "Allahümme salli ala seyyidina

Muhammed" diyerek, her dediğimizde 1 çay kaşığı
susamı kaseye koyalım. Annemiz yeterli diyene
kadar dolduralım kaseyi ve kandil simitlerimizi

yapmaya başlayalım.



Salavat Susamlı
Kand�l S�m�d�

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

Tarifi;

 



"Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye
kulunu (Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed

s.a.v.'i) Mescid-i Harâm’dan (Mekke'den Kabenin
yanından) çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i
Aksâ’ya (Kudüs'e) götüren Allah eksikliklerden

uzaktır. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve
görmektedir." İsra Suresi 1. ayet



Sevg�l� Peygamber�m�z bu
gecede Kudüs'te bulunan
Mesc�d-� Aksa'yı z�yaret
etm�şt�r.

Bu olayı biz yol göstericimiz,
klavuzumuz, bize iyi insan olmamız

için Allah tarafından gönderilmiş
Kuran-ı Kerim'de okuduk.

 



Pek� Mesc�d-� Haram neres�d�r?

Mescid-i Haram Peygamber Efendimizin
doğduğu Mekke şehrinde, namaz kılarken

yöneldiğimiz Kabe'nin olduğu yerdir.



Mesc�d-� Aksa neres�d�r?

Mescid-i Aksa Peygamberimizin ziyaret
edip namaz kıldığı ve daha önceki

Peygamberlerden bir kısmının yaşadığı
yerdir. Bunun içindir ki Müslümanlar da

çok kıymetlidir.



Kabe'de namaz kılan
çocuk şimdide Mescid-i
Aksa'da namaz kılmak
istiyor, çocuğu Mescid-i

Aksa'ya ulaştıralım



M�raç Kand�l� ve Hed�yeler�

Miraç kandilinde Allah
Peygamberimize ve tüm
müslümanlara 3 hediye
vermiştir. Miraç kandili

aynı zamanda bir hediye
gecesidir.  Haydi hep
beraber bu hediyeleri
öğrenip inceleyelim.



1.Hed�yem�z
Namaz

Namaz; Allah'ın bize bu gece de
verdiği hediyelerdendir. Namaz

kılmak insanlara huzur ve mutluluk
verir. Rabbimiz bunun için bize bu

kıymetli hediyeyi vermiştir.



Hediye paketimizi ve namaz
eşyalarımızı boyayıp keselim,

namaz eşyalarını hediye
paketine yapıştıralım



2. Hed�yem�z 
Amener Rasulü

Bu gecede Allah'ın bize ikinci
hediyesi Kuran'daki "Bakara

Suresi"nin son iki ayetidir. Bizim
için bu da çok kıymetli

hediyelerdendir. Bu ayetler de
bize çok güzel şeyler
anlatılmakta ve dua

öğretilmektedir.



Hediye paketimizi
ve Kuran'ımızı

boyayıp keselim,
Kuran'ı hediye

paketinin üzerine
yapıştıralım



Bu hediye müslümanların mutluluk ve
huzur içinde olacağı müjdesidir. Allah

bizi ne kadar çok seviyor görüyor
musunuz? Hem türlü türlü nimetler
veriyor hem de mutlu ve huzurlu

olmamızı istiyor. O'na çokça teşekkür
etmeyi unutmayalım

3. Hed�yem�z 
Mutluluk ve Huzur



Hediye paketimizi ve
mutlu yüzleri

istediğimiz renk
boyayıp keselim, mutlu

yüzleri hediye
paketinin üzerine

yapıştıralım



Tuz Seram�ğ� �le
Kuran Harfler�

 

Çocuklar oynayarak ve dokunarak öğrenirler. Öğrenmeyi keyifli eğlenceli hale getirmenin
en etkili yolu duyusal oyunlardır. Harfleri keşfetme yolculuğunda “benim de çorbada

tuzum olsun” dediğimde aklımıza ilk gelen etkinlik “tuz seramiği” oldu.  Etkinliğin yapım
ve hazırlık olmak üzere her aşamasında çocuklarımızla birlikte eğlenmek, öğrenmenin ilk
aşamasıdır. Sonrasında da elde ettiğimiz seramik harfler ile çeşitli oyunlar kurmak hem

materyallerin hem oyunun hem de öğrenmenin ömrünü uzatır. 
Keyifli vakit geçirmeniz dileği ile

Hayırlı kandiller.
 

Seramik Harfler
 

Malzemeler:
·1 su bardağı tuz
·1 su bardağı un

·2/3 su bardağı su
 

Hazırlanışı:
 

·Tuzu ve unu karıştırdıktan sonra suyu kontrollü bir şekilde ekleyerek ele yapışmayan bir
hamur elde ediyoruz. Kullandığınız malzemeye göre ölçülerde değişiklik olabilir,

hamurunuz cıvık olursa biraz daha un ekleyebilirsiniz.
 

·Ardından çocuklarımızla birlikte hazırladığımız hamurdan öğrendiğimiz harflerin
şekillerini oluşturuyoruz.

 
·Hazırladığımız harfleri yağlı kâğıt serdiğimiz tepsimize alıyoruz ve 150 derece fırında 30

dakika pişiriyoruz. 
 

·Pişen harflerimiz soğuduğunda dilediğimiz renge boyayarak hem eğlenip hem
öğreniyoruz 

 
 

Dipçe: Eğer varsa; elde ettiğimiz şekillere son olarak vernik sürdüğümüzde harflerimizi
daha kalıcı hale getirmiş oluruz.

 Ceren Çukadar



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�r şey?



Kand�l Duam

Elin içine Kandil duanı
çizip kandil panona
yapıştırabilirsin

Allah'ım senden

istiyorum.. Amin...



Tefekkür Köşes�

Tefekkür Ayeti;
 " Namazı kılın, zekatı verin.
Önceden kendiniz için ne hayır
yaparsanız onu Allah katında
bulursunuz. Şüphesiz Allah
yaptıklarınızı eksiksiz görür. "

- Namaz ne demektir? Nasıl kılınır?
- Zekat ne demektir, kimlere verilir?
- Hayır yapmak nedir?
- Allah katında bulmak Allah'ın bizi
daha fazla sevmesi olabilir mi?
- Allah hangi davranışlarımızı sever
ve hoşnut olur?
- 



Günün Had�s�
Gözümün nuru, mü'minin miracı NAMAZ

Peygamberimiz namaz için gözümün
nuru buyuruyor, sence neden?
(Allah'tan hediye geldiği için olabilir mi?)
Mü'minin miracı ne demek peki?
Namaz Miraç gecesinde hediye edildiği
için böyle söylemiş olabilir mi?



MİRAÇ KANDİLİ
BÜYÜK - KÜÇÜK

OYUNU











Kand�l Boyamaları



Kand�l Boyamaları



Kand�l Boyamaları

Kandiliniz Mübarek Olsun



Kand�l Boyamaları



BİLMECE

Namaz kılarken

o tarafa döneriz,

Biz onu çok

severiz

 

Kabe

BİLMECE

Bir nedir? Beş

nedir? Kabe'deki

taş nedir?

Allah - Namaz -

Hacerül Esved



M�raç
Kand�l�n�z
Mübarek

olsun



Hayd�Hayd�Hayd�
Çocuklar!Çocuklar!Çocuklar!

Kand�lKand�lKand�l

Bayraklarım
ızı

Bayraklarım
ızı

Bayraklarım
ızı

odalarımızaodalarımızaodalarımıza

asalım.asalım.asalım.















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


