
Balon İç� Ramazan Etk�nl�kler�

30 güne 30 balon her

balonda 1 etkinlik

@degerogretmeni



2-4 yaş �ç�n etk�nl�kler



Birlikte Oyun

Hamuru yapıp

hamurdan

Kuran harflerini

yapalım

Kağıda Kuran

harflerini yazıp

renkli boya

kalemleriyle

boyayalım

Ay kumu yapıp

ay kumuyla

oynayalım

Tarif: yarım

bardak sıvı yağ.

yarım bardak

irmik, 3 bardak

un

Kağıdı

katlayarak gemi

yapalım ve

Kuran harflerini

gemiye yazalım,

sonra tepsiye su

koyup gemimizi

yüzdürelim

Birlikte güllaç

yapalım

Renkli suyun

altındaki

nesneleri

bulalım

Beraber tuz

seramiği

yapalım ve

Kuran harfleri

şeklini verelim,

pişirdikten

sonra

boyayalım

Bir kavanozu

süsleyelim, Rabbimize

neler için

şükretmemiz

gerektiğini bir

büyüğümüzle beraber

küçük kağıtlara

yazarak kavanoza

koyalım



Kağıdı

katlayarak tırtıl

yapalım ve

Kuran harflerini

tırtılın üzerine

yazalım

Traş köpüğünü bir

kaba sıkalım ve

boyalarla

renklendirelim,

kağıda bu köpüklü

boyalarla Kuran

harflerini yazalım

Karbonat ve

sirkeyle renk

karışım deneyi

yapalım

açıklama

Beraber

kurabiye

yapalım,

istersek Kuran

harfleri şekilleri

verelim

A4 kağıdına

kuran harflerini

yazalım, sonra

keselim

boyayalım

Kağıttan

yaptığımız

harfleri

bakliyatların

içine saklayalım

ve bulduğumuz

harflerin adını

söyleyelim

Odanın

köşelerine Kuran

harflerini koyalım

ve ismini

söylediğimiz harf

ne taraftaysa ona

doğru koşalım

Bir kavanozu

süsleyelim içine

Allah'tan

isteklerimizi,

dualarımızı

büyüğümüzün

yardımıyla küçük

kağıtlara yazarak

kavanoza koyalım



Bir kağıda

Kuran harflerini

yazalım,

üzerine çizgileri

takip ederek

bakliyat

yapıştıralım

Su balonlarının

içine su doldurup

bir leğenin içinde

patlatalım

Bir tepsiye

rengarenk elişi

kağıtları

yapıştıralım ve

üstüne 1 bardak

tuz dökelim. Kuran

harflerini tuzun

içine yazalım.

Patates baskısı

yapalım

Boncukları ipe

dizerek kendi

tesbihimizi

yapalım

Beraber kek

yapalım

Kozalak

toplayalım ve

kozalak

boyayalım.

Tuz seramiği hamuru

yapalım ve alüminyum

folyoya sardığımız Kuran

harflerini hamurunj içine

saklayalım. (sürpriz

yumurta gibi) biraz

kurumasını bekleyelim ve

oyuncak çekiçle kırarak

çıkan harfin adını

söyleyelim



4-8 yaş �ç�n etk�nl�kler



Yoğurt

kovasından

davulumuzu

yapalım, bir

maniyle davul

çalalım

Karagöz

Hacivat sahnesi

kuralım :)

Saklanan Kuran

Hazine

sandığını

bulalım ve

Kuran-ı Kerimi

tanıyıp

inceleyelim

Dürbün yapıp

ramazan hilalini

gözlemleyelim

Birlikte güllaç

yapalım

Kağıttan

mahyalar

yaparak evimizi

süsleyelim

Ramazan

Hilalini ve

kandilleri

kağıttan

yaparak

duvarlarımızı

süsleyelim

Kuran'da ismi geçen

hayvanları

inceleyelim,

eşleştirme oyununu

oynayalım



Şükür kutusu

oluşturalım,

çevremizde

şükredeceğimiz

şeylerin resmini

çizerek

kutumuzu

dolduralım

Kuran'dan harf

bulma oyunu

oynayalım,

gösterilen harfi

Kuran

sayfasında

bulalım

Sadaka kutusu

oluşturalım,

bayrama kadar

içini doldurarak

ihtiyaç

sahiplerine

bayram hediyesi

hazırlayalım

Ramazan

tombalası

oynayalım :)

Ailemiz için

kağıttan hediye

paketi yapalım,

içine hurmalar

koyalım, iftar

vakti verelim :)

Ramazan tabu

oynayalım

Salavat, tevhit

ve Esma-ül

Hüsna

kavanozu

yapalım

Kabe maketi

yapalım,

Peygamberimizin

doğumunu ve

çocukluğunu

konuşalım



Legolardan

Cami

yapalım

Kağıttan dua

eden el

hazırlayarak

elin içerisine

duamızı çizelim

:)

Ailemizle

beraber camiye

gidelim ve camiyi

inceleyelim

Keçeden

seccade

yapalım

Peygamberimizin

yaptığı gibi

hayvanları

sevelim ve onlar

için dışarıya su ve

yemek koyalım

Boncukları veya

yuvarlak

makarnaları ipe

dizerek kendi

tespihimizi

oluşturalım

Mevsim

meyvelerini

kaynatalım,

Ramazan

şerbetimizi

yapalım

Sessiz sinema

oyunu yöntemiyle

hadisleri bulmaya

çalışalım



Komşularımıza

kurabiye yapıp

götürelim

Kitap pikniği

yapalım :)

Organlarımızı çizip

organların orucu

hakkında sohbet

edelim (gözün,

kulağın, kalbin

orucu)

Ramazanı

Resimleyelim :)

Başka çocuklar

için şekerli

balonlu bayram

hediyelikleri

hazırlayalım

beraber bayram

tatlısı



Etk�nl�kler� bu
şek�lde de

çıkartab�l�rs�n�z :)



Ramazan 
Etk�nl�kler�

@degerogretmeni



1 RAMAZAN

Rulodan dürbün

yapıp Ramazan

hilalini

gözlemleyelim

@degerogretmeni

1 RAMAZAN

Birlikte güllaç yapalım

@degerogretmeni



2 RAMAZAN

Kağıttan mahyalar

yaparak evimizi

süsleyelim

@degerogretmeni

3 RAMAZAN

Kağıttan Ramazan

Hilali ve kandil

yaparak

duvarlarımızı

süsleyelim

@degerogretmeni



4 RAMAZAN

Yoğurt kovasından

davulumuzu

yapalım, bir

maniyle davul

çalalım

@degerogretmeni

5 RAMAZAN

Karagöz Hacivat

kuklası yaparak

konuşturalım :)

@degerogretmeni



6 RAMAZAN

Saklanan Kuran

Hazine sandığını

bulalım ve Kuran-ı

Kerimi tanıyıp

inceleyelim

@degerogretmeni

6 RAMAZAN

Beraber kurabiye

yapalım, istersek

Kuran harfleri

şekilleri verelim

@degerogretmeni



7 RAMAZAN

Kuran'da ismi

geçen hayvanları

inceleyelim,

eşleştirme

oyununu oynayalım

@degerogretmeni



8 RAMAZAN

Ramazan tombalası

oynayalım :)

@degerogretmeni

8 RAMAZAN

Kağıttan yaptığımız

harfleri

bakliyatların içine

saklayalım ve

bulduğumuz

harflerin adını

söyleyelim

@degerogretmeni



9 RAMAZAN

Ramazan tabu

oynayalım

@degerogretmeni

9 RAMAZAN

Odanın köşelerine

Kuran harflerini

koyalım ve ismini

söylediğimiz harf

ne taraftaysa ona

doğru koşalım

@degerogretmeni



10 RAMAZAN

Salavat, tevhit ve

Esma-ül Hüsna

kavanozu yapalım

@degerogretmeni

11
RAMAZAN

Şükür kutusu

oluşturalım,

çevremizde

şükredeceğimiz

şeylerin resmini

çizerek kutumuzu

dolduralım

@degerogretme
ni



12 RAMAZAN

Ailemiz için

kağıttan hediye

paketi yapalım,

içine hurmalar

koyalım, iftar vakti

verelim :)

@degerogretmeni



13 RAMAZAN

Kuran'dan harf

bulma oyunu

oynayalım,

gösterilen harfi

Kuran sayfasında

bulalım

@degerogretmeni

13 RAMAZAN

Bir tepsiye

rengarenk elişi

kağıtları yapıştıralım

ve üstüne 1 bardak

tuz dökelim. Kuran

harflerini tuzun içine

yazalım.

@degerogretmeni



14 RAMAZAN

Sadaka kutusu

oluşturalım,

bayrama kadar

içini doldurarak

ihtiyaç sahiplerine

bayram hediyesi

hazırlayalım

@degerogretmeni

15 RAMAZAN

Kabe maketi

yapalım,

Peygamberimizin

doğumunu ve

çocukluğunu

konuşalım

@degerogretmeni



16 RAMAZAN

Keçeden seccade

yapalım

@degerogretmeni

17 RAMAZAN

Boncukları veya

yuvarlak

makarnaları ipe

dizerek kendi

tespihimizi

oluşturalım

@degerogretmeni



18 RAMAZAN

Mevsim

meyvelerini

kaynatalım,

Ramazan

şerbetimizi yapalım

@degerogretmeni

19 RAMAZAN

Legolardan Cami

yapalım

@degerogretmeni



20 RAMAZAN

Peygamberimizin

yaptığı gibi

hayvanları sevelim

ve onlar için

dışarıya su ve

yemek koyalım

@degerogretmeni

21 RAMAZAN

Kağıttan dua eden

el hazırlayarak elin

içerisine duamızı

çizelim :)

@degerogretmeni



22 RAMAZAN

Sessiz sinema

oyunu yöntemiyle

hadisleri bulmaya

çalışalım

@degerogretmeni

23 RAMAZAN

Komşularımıza

kurabiye yapıp

götürelim

@degerogretmeni



24 RAMAZAN

Kitap pikniği

yapalım :)

@degerogretmeni

25 RAMAZAN

Organlarımızı çizip

organların orucu

hakkında sohbet

edelim (gözün,

kulağın, kalbin

orucu)

@degerogretmeni



26 RAMAZAN

Ailemizle beraber

camiye gidelim ve

camiyi inceleyelim

@degerogretmeni

27 RAMAZAN

Ramazanı

Resimleyelim :)

@degerogretmeni



28 RAMAZAN

Birlikte Oyun

Hamuru yapıp

hamurdan Kuran

harflerini yapalım

@degerogretmeni

29 RAMAZAN

Başka çocuklar için

şekerli balonlu

bayram

hediyelikleri

hazırlayalım

@degerogretmeni



30 RAMAZAN

Beraber bayram

tatlısı

@degerogretmeni



Hayırlı Ramazanlar










