
 

 Salâvat-Dua İbadet; 

Çocuklarımızla beraber Peygamberimiz (sav)’ e selam gönderdik, 

dualar okuduk, Cuma günleri namaz kılıp  

Mekke-Medine oyunu oynadık. 

 Çocuklar İçin İlahi ve Ezgiler; 

Konularımızla ilgili ilahiler öğrendik. Etkinlik ve boyama faaliyetleri 

yaptık. 

 

 

 

 
                KUR’AN’I KERİM VE DUALAR EĞİTİMİNDE SINIF İÇİ  

                              UYGULAMALA 

 Çocuklarımızla her gün dualarımızı tekrarladık. Kur’an’ı Kerim 

derslerini düzenli olarak takip ettik. Ezberlediğimiz  Sureler; 

  

 

              6 Yaş Sure Eğitimi 

  

1. Subhaneke Duası                     9. Leheb Suresi                     

2. İhlas Suresi                          10. Kureyş Suresi                 

3. Kevser Suresi                              

4. Fil Suresi                            

5. Fatiha Suresi                                 

6. Nas Suresi                                       

7. Felak Suresi                      

8. Maun Suresi                        

                             

 

 

1. Dönem Konularımız. 

                                                   

 Nezaket Kuralları                            

 Namaz ve Önemi                                

 İmanın Şartları 

 Hadis-i Şerif 

 

AHLAKİ EĞİTİMDE SINIF İÇİ UYGULAMALAR 

                          SEVGİ DERSİ                                                           

Bu dönem “Sevgi Dersi” kapsamında birçok değeri işledik, bu 

değerleri davranışa dönüştürmek için elimizden geleni yaptık. 

Değerler eğitimi ile birlikte çocuklarımızın kişiliğini geliştirecek ve 

onlara iyi insan olma yolunda temel teşkil edebilecek birçok konuyu 

ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Dönem boyu işlediğimiz konularımız ve 

işleniş şekilleri aşağıdaki gibidir. 

 Nezaket Kuralları, 

 Peygamber Efendimiz (sav)’ in Hayatı 

 Peygamberler Tarihi; 

Hz. Nuh, Hz. Eyyub, Hz Yusuf, Hz Yunus 

      Peygamber’in hayatlarından kıssalar öğrendik.  

 Yaşanmış öyküler ve “Peygamberimiz (sav)’in çocuk arkadaşları” 

kitap setimizden çeşitli hikâyeler okuduk. Çocuklarımız 

hikâyeleri çok sevdiler. 

 Görgü ve adap kurallarından her hafta bir konu işledik. 

 (Selamlaşma adabı, tuvalet adabı, yemek adabı, uyku adabı, 

misafirlik adabı, konuşma ve dua adabı v.b)  

 Dini Bilgiler; 

Besmele ve Önemi 

            Allah Sevgisi 

            İslam’ın Şartlar 

            Abdest 

            Namaz Farzları ve Önemi 

Sınıf içerisinde konuları pekiştiren çok eğlenceli oyunlar oynadık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

  

      

     

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  



 
       
 
 
 

 
 
 

         SEVGİ DERSİ 
              BÜLTENİ 

 
 
 
 

Hazırlayan 

Tuğba Dizdar Çağlayan 
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              DÖNEM BOYUNCA ÖĞRENDİĞİMİZ HADİSLER 

 

 Bismillah her hayrın başıdır.  

 Aranızda selamı yayınız.  

 Temizlik imanın yarısıdır. 

 Çocuk, yemeğe besmele ile başla, sağ elinle ve önünden ye. 

 Sizin en hayırlınız Kur-an’ı öğrenen ve öğreteninizdir. 

 İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da şükretmez. 

 Dua’yı çok yapın. Çünkü dua kötülüklere engeldir. 

 Allah’ın en çok sevdiği şey; vaktinde kılınan namaz ve 

anne-babaya iyiliktir. 

 Komşusu açken karnı tok olan bizden değildir. 

 Cömert insan Allah’a ve insanlara yakındır. 

 İslam güzel ahlaktır. 

 Namaz dinin direğidir. 

 Mü’min müminin kardeşidir. 

 

 

Değerli Veliler; 

Dönem içerisinde öğrendiğimiz hadisleri, duaları,  

çocuklarınızla beraber tekrar ediniz. Okulda takip edilen Kur-

an’ı Kerim derslerini mutlaka tatilde çalışınız. Tekrar 

edilmediği zaman ne yazık ki çocuklarımız unutabilir. 

1.Dönemde Kur-an’a geçen çocuklarımızı tebrik ederken, henüz 

geçemeyen çocuklarımızın da 2. Dönemde heyecanla Kur’an-ı 

Kerim’e geçmelerini  bekliyoruz.  İnşallah 15 gün sonra 

görüşmek üzere. İyi Tatiller. 


