
Çocuk Dünyasında
Peygamberimiz 

Ş E V V A L  T İ R Y A K İ



K A B E

Çok eski zamanlarda, büyük hatta
büyüktende büyük dedelerimiz
zamanında Peygamberimiz daha
doğmadan önce, büyük büyük dedeleri
İbrahim peygamber ve oğlu İsmail
peygamber bir ev inşa ettiler. Bu evin
adı Kabe'ydi.



Peygamberimiz bu Kabe'nin bulunduğu
Mekke şehrinde doğdu. Doğduğu ev
Kabe'ye çok yakındı.



Haydi bizde seninle bir Kabe etkinliği
yapalım.
Dış çizgilerden kesip ek yerlerine
yapıştırıcı sürelim ve siyaha boyayalım



Peygamberimiz doğdu, o çok tatlı bir
bebekti. Annesi onu doğar doğmaz
kucağına aldı, çok sevdi ve onun için
dualar etti. Yanında Peygamber
efendimizin doğumunda kendisine
yardımcı olan Şifa hatunda vardı.
Sonrasında Peygamberimizin dedesi
Abdülmuttalip geldi ve ona seçilmiş
anlamına gelen "Muhammed" ismini
verdi.



Muhammed çok tatlı bir bebekti. Aynı
senin bebekliğinde olduğu gibi onunda
küçücük bebek eşyaları vardı. Senin
bebekliğinden kalan eşyaların var mı?
Haydi bunları incele. Sence
peygamberimizinde küçücük zıbınları,
küçücük ayakkabıları var mıydı?



Abdülmuttalip, torunu Muhammed'in
doğumuna o kadar sevindi ki büyük bir
ziyafet verdi, akrabalarına ikram etti,
yardıma ihtiyacı olanlara yardım etti,
çocuklara şekerler, hediyeler dağıttı.



Mekke dağlık ve sıcak bir yerdi.
Bebeklerin daha güzel büyümesi için
onları sütanneler yeşillik, hayvanlarla
oynayabilecekleri, yüzebilecekleri güzel
yerlere götürüyorlardı.
Peygamberimizin sütannesi Halime
hatunda bu güzel çocuk Muhammed'i
alıp evine götürdü.



evet deve, peygamberimiz küçücükken
develerle yolculuk yaptı, sende deve
boyaması yapmak ister misin?
Haydi aşağıdaki deveyi boyayalım.



Peygamberimiz sütannesiyle geçirdiği
günlerde çok mutluydu, orada birçok
arkadaşı oldu ve onlarla çeşitli oyunlar
oynadı? Sende oyun oynamayı sever
misin? Sence Peygamberimiz çocukken
arkadaşlarıyla nasıl oyunlar
oynuyordu?



Peygamberimiz orada yüzmeyi de
öğrendi ve yüzmeyi çok sevdi. Sende
Yüzmeyi seviyor musun?
Yüzmek bir sünnettir. Sünnet
Peygamberimizin yaptığı şeyleri
yapmak demektir. Ne kadar güzel değil
mi? Yüzerek hem eğlenmiş oluyorsun
hemde Peygamberimizin sevdiği,
çocukken yaptığı bir şeyi yapmış
oluyorsun 



Peygamberimiz zamanla büyüdü ve
Mekke'ye dedesinin yanına döndü.
Dedesi Peygamberimizi bir başka
seviyordu. Hatta biliyor musun
dedesinin çok özel bir koltuğu vardı,
oraya hiç kimsenin oturmasına izin
vermiyordu ama Peygamberimize
oturması için izin veriyordu.
Peygamberimizde dedesini çok seviyor
sürekli yanında olup ona saygı gösterip
yardım ediyordu. Sende büyüklerine
saygı gösterip yardım ediyor musun?
Nasıl yardım ediyorsun?



Peygamberimiz daha sonra bir müddet
amcası Ebu Talib'in evinde kaldı. Ebu
Talib peygamberimizin en sevdiği
amcasıydı. Onun çocuklarını da çok
seviyordu. Amcasına destek olmak için
çobanlık bile yaptı. Çoban demek
koyunları, inekleri, develeri toplayıp
otlatmak demekti. Peygamberimiz bunu
yapmayı çok seviyordu, sende
hayvanları sever misin?



Haydi biraz hayvanları boyayalım o
zaman :)



Peygamberimiz büyüdü ve genç oldu,
ama herkesin sevdiği bir genç. Çok
dürüst, yardımsever, güvenilir. Herkes
onu çok seviyor ve çok güveniyordu. Bir
yere gidecekleri zaman eşyalarını ona
emanet ediyorlardı, çünkü çok güzel
koruyacağını biliyorlardı. Bir olay
olduğu zaman ona soruyorlardı çünkü
onun her zaman doğruyu söylediğini
biliyorlardı.



Kabe çok hasar almış ve eskimişti. Onu
Mekkeliler hep beraber çalışarak
onardılar. Kabe'de duran kıymetli bir
taş olan Hacerul Esved vardı. Kabenin
inşaatı bitmiş sadece o taşı yerine
koymak kalmıştı. Herkes o taşı kendi
koymak istiyordu. Aralarında böyle bir
tartışma çıkınca biri dedi ki burada
bekleyelim şu kapıdan ilk geçene
soralım o ne derse onu yapalım. Herkes
kabul etti ve heyecanlı bekleyiş başladı.
Kapıdan ilk geçenin Peygamberimiz
olduğunu görünce herkes rahatladı
çünkü ona çok güveniyorlardı.



Olayı Peygamberimize anlattılar,
Peygamberimiz kimseye haksızlık
olmaması için büyük bir örtü istedi, taşı
o örtüye koydu ve taşımak isteyen
herkes örtünün bir ucundan tuttu,
Kabe'nin yanına gelince de
Peygamberimiz taşı aldı ve yerine
koydu. böylece herkes mutlu oldu.



Peygamberimiz artık bir gençti.
Güvenilirliğiyle de Mekke'de herkesin
sevgisini kazanmıştı. Bir gün bir haber
geldi, Hatice adında zengin bir hanım
kervanlarının başında çalışması niçin
Peygamberimize iş teklifinde bulundu.
Peygamberimiz bu teklifi kabul ederek
develerle bir yolculuğa çıktı. Uzak
pazarlarda Hatice'nin mallarını sattı ve
geri döndü. Geri döndüğünde sattığı
malların parasını Hatice'ye verdi.
Hatice şaşırmıştı çünkü ilk defa bir
kervandan bu kadar kar elde etmişti.
Peygamberimize teşekkür etti ve
güvenilirliğine o da hayran kaldı.



Deve resmini turuncu fon kartonuna çiz
ve kes, 2 tane tuvalet kağıdı rulosunu
turuncu fon kartonuyla kapla ve
birbirine yapıştır, kestiğin deveyi de
ruloların üzerine yapıştır :)



Hatice Peygamberimizden çok
etkilenmişti ve Onunla evlenmek
istediğini söyledi, çok güzel bir düğün
yaparak evlendiler, mutlu huzurlu bir
yuvaları oldu 



Peygamberimiz çocukları çok severdi, 7
tane çocuğu oldu Peygamberimizin,
isimlerini öğrenmek ister misin?

Kız çocukları:
Rukiye
Zeynep
Ümmü Gülsüm 
Fatıma

Erkek çocukları:
Kasım
Abdullah
İbrahim

Bu isimleri daha önce duymuş muydun?



Peygamberimiz Rabiul evvel ayının 12.
gecesi pazartesi günü doğmuştur. Her
sene bu tarih geldiği zaman onun gibi
bir Peygamberi bizlere gönderdiği için
Allah'a şükrederek Peygamberimizin
doğum gününü kutlarız, bugüne Mevlid
Kandili denilir.

Mevlid Kandili



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;

 



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



Kand�l Tebr�k Kartı

Mevlid Kandiliniz  Mübarek olsun

Sevgili



Kand�l Duam

Elin içine Kandil duanı
çizip kandil panona
yapıştırabilirsin

Allah'ım senden

istiyorum.. Amin...



Mekke'deki çocuk
Medine'ye ulaşmak
istiyor, haydi onu

ulaştıralım



Tefekkür Köşes�

 "Ey Rasulum,
Şüphesiz sen yüce
bir ahlak üzeresin"

   Kalem Suresi

- Sence Peygamberimizin yüce ahlakı
neydi?
- Peygamberimiz gibi olmak için
hangi huylarımızı değiştirmeliyiz?
- Ahlaklı olmak ne demektir?
- Allah hangi davranışlarımızı sever
ve hoşnut olur?
- 



Tefekkür Köşes�

 "Rasulüm, biz seni
ancak alemlere
rahmet olarak

gönderdik"
Enbiya suresi

- Peygamberimiz bize hangi
yönlerden rahmettir?
- Peygamberimiz gibi davranırsak
bizde rahmet olabilir miyiz?
- Rahmet ne demektir?
- Alemlere nasıl rahmet olunabilir?



Günün Had�s�
Güzel söz sadakadır.

Güzel söz ne demektir?
Sadaka ne demektir?
Sence güzel söz neden sadakadır?
Güzel söz duymak seni mutlu eder mi?
Çevrendekilere ne gibi güzel sözler
söylersin?



MEVLİD KANDİLİ
SÜNNETLER

OYUNU



Aşağıdak�Aşağıdak�Aşağıdak�

res�mler�res�mler�res�mler�

�ncele ve�ncele ve�ncele ve

Peygamber�m�
Peygamber�m�
Peygamber�m�

z�nz�nz�n
davranışla

rını
davranışla

rını
davranışla

rını

öğren, üz
er�neöğren, üz
er�neöğren, üz
er�ne

a�lenle ko
nuşa�lenle ko
nuşa�lenle ko
nuş







Kand�l Boyamaları

Kandiliniz Mübarek Olsun



Kand�l Boyamaları



Kand�l Boyamaları



BİLMECE

Çocukları çok sever

Onları hep öper

Çocuklarla

çocuklaşın der

Onlarla oynamayı çok

sever

 

Peygamberimiz

BİLMECE

Peygamberimizin

doğum günüdür

Müslümanların sevinç

günüdür

İyiki doğdun

peygamberim

Çocuklar öğrenmeli

neden sevincim

 

Mevlid kandili
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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


