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Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurur:
”Mü’min, bal arısına benzer. Temiz olanı yer (helâl yer), temiz olan şeyler ortaya koyar (Hakk’ın rızâsına uygun işler yapar),

temiz yerlere konar (sâlih ve sâdık kişilerle dost olur) ve konduğu yeri ne kırar ne de bozar (bilâkis ihyâ ve âbâd eder).” 
(Ahmed bin Hanbel, II, 199)

PAZARTESİ ÇARŞAMBA PERŞEMBE

GEÇA
Yeni Gülistan   

 
Çocuğa ipuçları vererek birkaç
hayvanı bulmasını sağlayalım.
Ardından Allah’ın her hayvanı

farklı yarattığını, her hayvanın
yediğinin, yaptığının farklılığını

konuşup tefekkür edelim. 

Peygamber Efendimiz’in çocuklarla
olan anılarından anlatalım.

 @degerleregitimi
sabit hikaye “Siyer-Çocuk”
bölümünde bolca mevcut. 

“Allah beni özel yarattı” Sloganıyla
yola çıkalım. Evdekilerin baş

parmaklarını önce pudraya, pudralı
parmakları banta, bandı siyah

kartona yapıştırıp, Allah’ın yüceliğini
konuşalım.

Kur’an’ı Kerim’i tanıtalım.
Açıp, inceleyim. “Kur’an

okuyan mü’min portakal
gibidir” hadisini portakal

yerken konuşalım.

 

Sokak hayvanlarına
yiyecek ve su ikram

edelim. Yardımlaşma
hakkında sohbet edelim. 

Bir ekmeğin soframıza geliş
öyküsünü anlatalım. Ekmek için
çiftçiye, değirmenciye, fırıncıya,
ekmeği alan ailemize, yağmuru,

güneşi, toprağı, buğdayı yaratan
Allah’a teşekkür edelim.

 
Çocuğun gözlerini kapatıp,

ellerine farklı nesneler
verelim.“Bil bakalım ne?”

oyunu oynayalım. Göz nimeti
için Allah’a teşekkür edelim.

Çocuğumuzla birlikte
dua edelim.

Dua kartı hazırlayıp,
aile büyüğümüze

hediye edelim.

Çocuğumuzla ayrı ayrı
resim yapalım.Yaptığımız

resimler hakkında
birbirimize hikaye

anlatalım. 

Beş taş veya misket
oyununu çocuğumuza

öğretelim ve birlikte
oynayalım. 

Çocuğumuzla birlikte
rengarenk boncuklarla
tespih hazırlayalım. Ve

Peygamber Efendimiz-sav-
e bolca salavat getirelim. 

Bir tohumun çiçek ya da
bitki oluşunu hızlandırılmış

video şeklinde izleyip,
Allah'ın El- Musavvir ismini

tefekkür edelim.

*Benim 5 elmam var, ikisi gün
görür, üçü gün görmez.*{Namaz}

Çocuğumuz ile birbirimize
bilmeceler sorarak eğlenerek

öğrenelim. 

Kainatı keşfedelim. Sıcacık
ıhlamurumuzu  termosa

yerleştirip parkta yürüyüş
yapalım. Kış mevsimi

hakkında sohbet edelim. 

Herhangi bir doğa fotoğrafını önce
siyah beyaz inceleyip, daha sonra

renkli görseli göstererek inceleyelim. 
"Ya renkler olmasaydı?" sorusu

hakkında konuşalım.
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