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KURAN-I KERİM'DE
İSMİ GEÇEN
HAYVANLAR
EŞLEŞTİRME

KARTLARI



Çocuğun ilk yıllarındaki yaşantıları, kişinin daha sonraki
yaşamını önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle bu
noktada çocuğumuzun dini eğitiminde mutlaka Kuran-ı
Kerim eğitimini vermemiz gerekmektedir. Yalnızca Kuran-
ı Kerim'in arapçasını değil çocuklarımızla Allah'ın bize
Kuran'da neler buyurduğunu da konuşmamız gerekir.
Kur’an-ı kerim, kıyamete dek yol gösterici vasfını
sürdürecek olan son ilahi kitaptır. Bu bakımdan, onun
doğru anlaşılması çok önemlidir.

Kur’an-ı kerim, tüm insanlık için gönderilmiş ilahi bir
mesajdır. Bu mesajdan çocuklarımızda nasiplenmelidir.

 Çocukların gençlik çağına kadar Kur’an’dan
uzak yaşayıp daha sonra İslami bir yaşantıya geçmesini
bekleyemeyiz. Eskiden böyle bir şey mümkün olsa bile
günümüzde bu pek mümkün değildir. Çünkü geçmişten
farklı olarak günümüzde televizyon, internet gibi
iletişim araçlarıyla vakit geçiren çocuklarımıza bu kanallar
yolundan oyunla, eğlenceli bir şekilde Kuran'ı anlatmamız
gerekmektedir. Kur’an’da çocuklara yönelik pek çok şey
bulunmaktadır.
Bunları çocuklara uygun bir dille anlatmak birçok sorunu
halledecek diye düşünüyorum.

Sevg�l� anneler, babalar ve eğ�t�mc�ler;
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Çocuklarımıza Kuran-ı Kerim'in sadece büyüklere hitap
ettiğini gösteriyoruz maalesef. Bizlerin çocukluğunda da
ailesi meal okuyanlar veya Kuran-ı Kerim'de Allah'ın bize
hitap ettiği, aslında çocuklara yönelik ifadeler olduğunu
bilen, okuyan maalesef çok azdır. Bu sebepten dolayı
çocuklarımıza hem Kuran-ı Kerim'i sevdirmek hemde
eğlenceli bir şekilde anlatabilmek için bu kartları
hazırladım.
Bu kartları kullanırken çocuklarımıza özellikle bu
hayvanların Kuran-ı Kerim'de ismi geçen hayvanlar
olduğunu söylememiz gerekir. Çocuklar genel olarak
hayvanları çok sever ve bu sayede Kuran'ın sadece
büyüklere yönelik olmadığını da göstermiş oluruz.
Sonrasında   kitapçığın sonuna eklediğim bu hayvanların
geçtiği ayetleri sadeleştirerek çocuklarımızla konuşabiliriz. 
Mesela; atlardan bahsederken çok eski zamanlarda
arabaların olmadığını, atların binek olarak kullanıldığını
Allah'ın onları bizler için yarattığını söyleyip atlar hakkında
araştırmalar yapabiliriz.
Arılardan bahsedip onların bizler için bal yaptığından
arıları da Allah'ın bizler için yarattığından bahsedebiliriz.
Bu hayvanlarla ilgili belgeseller izleyip araştırmalar
yapabiliriz çocuklarla beraber. Tabiki onlara şunu da
sormayı unutmayalım " sence bu hayvanın ismi niçin
Kuran'da geçiyor?".  Faydalı olmasını diliyorum...

Şevval T�ryak�

Değer Eğitimi
Akademisi





















“K�tap”: Bakara Sures� (2): 2
“Bu, kend�s�nde şüphe

olmayan k�taptır. Allah’a
karşı gelmekten sakınanlar

�ç�n yol göster�c�d�r.”
 
 






















