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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...



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...



Kandil

Süsleri
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degerogretmeni@gmail.com

@degerogretmeni


