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Kabe'de Doğan Bebek

Çocuk Psikiyatristinden Öneriler



Ayın Esmaü'l- Hüsna'sı 
 Allah 

VARLIĞI ZORUNLU OLAN VE BÜTÜN
ÖVGÜLERE LAYIK BULUNAN 

Ayın Hadis'i  
 

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur; 

“Güzel ahlak, en iyi arkadaştır.”
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Ayın Çizgi Filmi:

 

/Allah'ım ve Ben 

''Allah Neden Birdir? (Tevhid) ''

Peki nerdebulucam ???

BURDAAAA :) 
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İMAM ZEYNEL ABİDİN

İMAM MUHAMMED BAKIR

İMAM CAFER SADIK

İMAM MUSA KAZIM

İMAM ALİ RIZA

İMAM MUHAMMED TAKİ

İMAM ALİ NAKİ

İMAM HASAN ASKERİ

İMAM MEHDİ (AF)

Ehl-i Beyt
 Soy Ağacı :)

 

HZ. ABDULMUTTALİB

HZ. ABDULLAH HZ. EBU TALİB

İMAM HÜSEYİN

HZ. AMİNE

HZ.MUHAMMED (SA.A)

HZ. FATIMA ZEHRA İMAM ALİ

İMAM HASAN HZ. ZEYNEP
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HZ. HATİCE



Kabe'de Doğan Bebek 
Hz. Ali (a.s) Recep ayının on üçünde, Cuma günü Mekke’de Kâbe’nin içinde

dünyaya gelmiştir. Hz. Ali'nin (as) babası Peygamberimizin amcası olan Hz. Ebu
Talib ve annesi ise Esed kızı Fatıma’dır.  İmam Ali (a.s) Kabe'de doğan tek insan

olup, Peygamber Efendimizin yanında büyümüştür. 

Hz. Ali’nin Kâbe’nin içinde doğumu
hakkında olayın canlı tanıklarından

İbni Gan’eb şöyle anlatıyor: 
“Abbas b. Abdulmuttalib ve birkaç

kişiyle Kâbe’nin karşısında oturmuş
sohbet ediyorduk. Fatıma b. Esed’in

doğum sancıları içinde Kâbe’ye
yaklaştığı gördük.  Kâbe’ye yöneldi
ve şöyle dua etmeye başladı: “ Ey
Rabbim! Sana, Peygamberlerine ve

onlara gönderdiğin kitaplarına
inanıyorum. Ben atam İbrahim’in

söylediklerini tasdik ediyorum.
Doğrusu O bu evi yükseltti. Öyleyse

Kâbe’yi yapanın ve karnımda
taşıdığım bu çocuğun hürmetine

bana bu doğumu kolaylaştır.”
 
 

Bu sırada hepimizi hayrete düşüren bir şey oldu. Gözlerimizin önünde Kâbe’nin duvarı yarıldı
ve Fatıma b. Esed içeriye girdi ve gözden kayboldu ve yarılan duvar tekrar birleşti. Biz

koşarak Kâbe’nin kapısına vardık ve kilidini açmaya çalıştık ancak açamadık. Bu esnada bu
olayın sıradan bir olay olmadığını anladık.  Dört gün sonra tekrar Kâbe’nin yarılan yeri açıldı

ve Fatıma binti Esed kucağında (nur topu gibi) bir çocukla dışarı çıktı.”
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Kimseye nasip olmadı bu saadet;
Kabe'de viladet, mihrapta şehadet!

Hadi Boyayalım :)
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Mübarek adının konması hakkında da annesi şöyle diyor:
"Ben oğlumun doğumundan sonra Kâbe’den çıkmak istediğimde bir hatıf (gaybten
gelen ses) şöyle dedi: ‘‘Ey Fatıma!  Bu bebeğin ismini Ali koy. Çünkü Aliyy’ül A’la

(yücelerin yücesi)  olan Allah Teâlâ buyuruyor ki; ‘Ben onun ismini kendi ismimden
türettim, edebimle onu edeplendirdim ve en derin bilgilerimi ona öğrettim. O putları
benim evimde (Kâbe’de) kıracaktır,  evimin üzerinde ezan okuyacaktır. Onu sevene

ve ona uyana ne mutlu. Ona karşı gelip düşmanlık yapana ise yazıklar olsun."

Hadi Boyayalım :)
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İMAM ALİ (a.s)
Kabe’de bir Nur doğdu

Resulullah (s.a.a) adını Ali koydu
Zülfükar’ın, Düldül’ün sahibi
Yiğitlerin efendisi Ali oldu.

12 İmam’ın ilki Ali’dir
2 İmam babası Ali’dir

Peygamberimizin biricik damadı
Hayber’in kahramanı Ali’dir.

Kübra AKTAŞ
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Biliyor musunuz biricik Peygamberimizin düşmanları onu uyurken gizlice
öldürmek istediler. Bunu öğrenen İmam Ali (a.s) Peygamber efendimize haber

verdi. Onun yatağına yatarak onun  öldürülmesine engel olmak istedi.
Peygamberimizi korumak için canını hiç çekinmeden ortaya koyan İmamımız gece
yatağa yattıktan bir süre sonra düşmanlar gizlice gelip kılıçlarını çektiler. Tam kılıcı
vuracaklardı ki orada olanın Hz. Ali olduğunu görüp vazgeçtiler. Böylelikle Hz. Ali

(a.s) Peygamber efendimizi canından çok sevdiğini göstermiş oldu.  

Hem BoyayalımBoyayalımBoyayalım   
ÖÖÖğrenel�mğrenel�mğrenel�mHem 
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Namazda Verilen Sadaka 
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Sırası ile 

BoyayalımBoyayalımBoyayalım   

Önce yaşlı adam
 içeri geldi v

e

yardım istedi, sonra İmam Ali

(a.s)'ın elini uzattığını görüp

parmağınmdaki yüzüğü aldı :)

Hadi sırasıyla 
boyayalım :) 



A. Hz. Al� (a.s) B. Ebuzer C. Selman



Hz. Ali'den ;)
 

Ne halka öfkelenin, ne de halkı öfkelendirin; (herkese) selâm
verin ve güzel konuşun.

Şeker Tadında Hikmetli Sözler 
 

İyilik yapmak, hayır ameli gizlemek, belalara karşı sabırlı olmak
ve musibetleri dile getirmemek, cennet hazinelerindendir.

Güzel ahlâk, en iyi arkadaştır; müminin amel defterinin
unvanı güzel ahlâkıdır.

Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi de fakirlik yoktur.

İnsanın değeri, becerdiği şeylerle ölçülür.

En iyi ibadet; sabır, sükût ve kurtuluşu (İmam Mehdi'nin
zuhurunu) beklemektir.

Sabrın imandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. Sabrı
olmayanın imanı olmaz.

Sabır, hedefe ulaşmanın anahtarıdır; direnişin sonu zaferdir.
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1. Hz. Ali (a.s)’ın meşhur lakabı nedir?
2. Hz. Ali (a.s) nerede doğdu?
3. Hz. Ali (a.s) kaç yaşında Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’e iman etti?
4. Hz. Ali (a.s) nerede şahadete erişti?
5. Hz. Ali (a.s)’ın meşhur kılıcının ismi nedir?
6. Hz. Ali (a.s)’ın kabri nerededir?

1.Emirel Müminin 2. Kabe 3.On 4. Kufe 5. Zülfikar 6. Necef
Bulmaca :)

 



Merhaba sevgili anne ve babalar;

İlkokul çağındaki çocuklarımızın en büyük problemlerinden biri iştahsızlıktır. Bu yaşlardaki

çocuklarda görülen iştahsızlık bir hastalığa bağlı olmaksızın okula alışma çabaları, oyuna daha

fazla zaman ayırma istekleri gibi bir çok farklı sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bu çocuklarımızda

yemek yemesi için ödül veya ceza yöntemleri kullanmamalı, istemediği bir şeyi yemesi için

zorlamamalıyız. Unutmamalıyız ki onlarda bir birey ve ne yemek isteyip istemediklerine karar

verebilirler. Sevmedikleri yiyecekleri farklı şekillerde, farklı baharatlarla pişirip sunabiliriz.

Böylece onların damak ve göz zevklerine daha uygun bir hale getirerek iştahsızlıklarını bir nebze

azaltabiliriz. Bunların dışında bu yaştaki çocuklarda kendini kanıtlama istekleri vardır ve bu

sebepten dolayı onlara kendilerini kanıtlamak için fırsat vermeliyiz. Örneğin; sofrayı kurarken size

yardım etmelerini isteyebilirsiniz veya herhangi bir yemeği yaparken onlarada bir iş verebilirsiniz.

Bu çocuklardaki özgüveni geliştirmekle beraber kendileri yaptığı için yeme isteklerini arttırır. Bu

sebepten dolayı çocuklarımızın yapabileceği minik bir tarif hazırladık. Umarım beğenirsiniz.

Diyetisyenden Tarifler :)

 

Malzemeler:

2 su bardağı mısır gevreği

1 çay bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı küçük parçalara ayrılmış ceviz

5 tane hurma

Yarım çay bardağı süt

3 yemek kaşığı tahin

Benmari usulü eritilmiş çikolata

 

Mısır Gevrekli Kurabiye 

 İlk olarak bir büyüğümüzden yardım alınarak hurmalar küçük küçük

doğranır. Sonra mısır gevreği, kuru üzüm, küçük parçalara ayrılmış

ceviz, küçük küçük doğranmış hurma bir kabın içine alınır ve

karıştırılır. Daha sonra içerisine süt ve tahin eklenip karıştırılır. İyice

karıştırıldıktan sonra bir büyüğümüzle beraber şekil verilir ve fırın

tepsisine yerleştirilerek 180 derecedeki fırında pişirilir. Piştikten

sonra soğumaya bırakılır bu sırada bir büyüğümüzden yardım alınarak

çikolata benmari usulü eritilir. Kurabiyeler soğuduktan sonra

çikolataya batırılır. Afiyet olsun.
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Konfüçyüs, “nasıl olacağını göstereyim” dedi ve vazoyu ters çevirdi. Elma kendiliğinden vazonun içinden yuvarlanıp çıktı.
Öğrenciler, çözümün bu kadar basit olması nedeniyle gülmeye başladılar. Konfüçyüs, öğrencilerine elmayı göstererek dedi ki:
–Göründüğü gibi basit değil, bazen bırakabilmek daha zordur. Eğer bir şeyi zorla tuttuğunuzda, ulaşmak istediğiniz şeyi

engellediğini görüyorsanız, o zaman onu özgür bırakmalısınız. 

Çocuğun kalbi saf bir cevherdir. Ona verilen her şeyi alma
eğilimindedir. Eğitimli, düşünen ve öğrenen çocuklar

yetiştirmek için ailelere büyük sorumluluklar düşmektedir.
Gazali eğitimi  “taş üzerine nakışlar yazma “ya benzetir.

Bu konuda şöyle der: Çocuk ana baba elinde bir emanettir.
Kalbi kıymetli bir cevher gibi temizdir. 

Mum gibi her şekli alabilir. Bütün yazı ve şekillerden uzaktır. Temiz bir toprak gibi olup, hangi
tohum atılırsa büyür. İyilik tohumu ekilirse din ve dünya saadetine kavuşur. Çocuklarımızı
karar verme yeteneği güçlü ve sorumluluk duygusuna sahip olarak yetiştirelim.          

Öğrencilerden biri atıldı ve elini vazonun dar ağzından içeri soktu.
Elmayı yakaladı, fakat çıkarmaya çalıştıkça elma her defasında elinden kayıp durdu. Elmayı çıkarmaya

uğraşırken sonunda elini vazoya sıkıştırdı: 
–Elimi çıkaramıyorum, dedi. Konfüçyüs:

–Elmayı sıkı tutmaktan vazgeçmezsen elini çıkaramazsın, diye uyarıda bulundu.
Öğrenci biraz daha uğraştı, elmayı elinden bırakmak istemiyordu; ama sonunda mecburen bıraktı. Elini

vazodan çıkardı ve Konfüçyüs’e sordu: –Elmayı vazodan çıkarmanın bir yolu var mı?

Gazali'ye Göre;

Vazodaki Elma

Düşünelim:  Elmayı vazodan çıkarmak için nasıl bir yol izlerdiniz?.

Etkinlik: Elma vazo deneyiniz.

Soru:  Siz bu deneyden nasıl bir sonuç çıkardınız?

Hayatın akışı içerisinde, bazen ulaşmak istediklerinizi yakalamaya çalışarak değil; onları serbest bırakarak,
onların size gelmelerine izin vererek ulaşabilirsiniz. Bazen en doğru şey; olayları kendi akışına bırakıp

müdahale etmemektir. Sorunlara bakış açınızı değiştirdiğinizde farklı çözümler bulabilirsiniz.
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 Çocuklar sosyal güvenlikten yararlanmalı,
sağlıklı bir biçimde büyümesi için kendisine ve

annesine doğum öncesi ve sonrası özel
bakım ve korunma sağlanmalıdır. Çocuklara
yeterli beslenme, barınma, dinlenme, oyun

olanakları ile gerekli tıbbi bakım sağlanmalıdır. 

Çocuk Hakları Bildirgesi’ne Dair Kitap Önerisi 

 HAKKIM: KİTABIM: 

 HAKKIM: KİTABIM: 

/mektebimateryaller

 Her çocuğun doğduğu anda bir adı
ve bir devletin vatandaşı olma

hakkı vardır. 

 Fiziksel, zihinsel ya da sosyal bakımdan özürlü
çocuğa gerekli tedavi, eğitim ve bakım

sağlanmalıdır.

 HAKKIM: KİTABIM: 



Kur’an-ı Kerim bizler için kötü ve zararlı olan alışkanlıkları açıklar, biri de 
 kötü ve zararlı alışkanlıkları olan kişilerle arkadaş olmak  ve onların kötü

huylarından etkilenmek olduğunu bildirir.
Kur’an-ı Kerim sapık ve imansız arkadaşlar tarafından

yoldan çıkarılan kimselerin (kıyamet günü) pişmanlıklarını  şöyle haber
vermektedir:

“O gün (nefsine ve başkalarına) zulmeden kimseler ellerini
ısırarak şöyle der: Ah, keşke Peygamberle birlikte bir

yaşamı seçseydim! Vaah, yazıklar olsun bana, keşke filanı  dost edinmeseydim!
Çünkü o, gerçekten bana geldikten  sonra, beni zikirden (Allah’ı hatırlamaktan)

saptırmış  oldu…” (Furkan/28–29)
Resul-u Ekrem (cömert Peygamber) (s.a.a) açıklamaktadır: “Kişi dostunun

dinindendir. Şu durumda hepiniz kimle dost olduğuna baksın.” İşte görüldüğü
gibi insanın hayatında dost ve arkadaşın  ne kadar önemli bir yere sahip

olduğu bu ayet ve hadislerden iyice anlaşılmaktadır. Tek kelimede bir
arkadaş insanı cennetlik de yapabilir, cehennemlik de!

Hz. Ali (a.s): “Arkadaş arkadaşına üç şeyde sahip  çıkmadığı zaman gerçek
arkadaş sayılmaz.

1) Zor zamanda 2) Gıybeti yapıldığında 3) Öldüğünde.”
 

Hz. Ali (a.s): “Gerçek arkadaş, arkadaşını zulüm ve  haksızlıktan alıkoyan, iyilik
ve ihsan etmesine yardımcı  olan kimsedir.”

Doğru Arkadaş Seçimi
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Recep Ayı İçin Günlük İbadet Çizelgesi :)

"Ya men ercûhu li-kulli hayr
duasını okuyup ezberlemeye çalış 

En az 3 kere salavat oku 

Günde 100 kere
esteğfirullahe rabbi ve

etubu ileyh de.

La İlahe İllallah
Zikrini 33 kere oku 

BONUS: Bu ay boyunca 3 gün oruç tutmaya çalışın!
Hadislerimize göre bu ayda 3 gün oruç tutan kimse 100

yıllık ibadet mükâfatına sahip olacaktır!
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BU SAYFADAN SONRASI ANNE VE BABALARIMIZ İÇİN
HAZIRLANMIŞTIR. :)



 

 

Çalışan anne babalar için çocuklarıyla zaman geçirebilmek zordur ve bu durum anne babaların büyük

dertlerindendir. Zaten beraber zaman geçiremiyoruz, o halde kaliteli vakit geçirmeliyiz diye

düşünebilirler. Ama burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var; eğer çok yorgunsanız ve

içinizden o an gerçekten sohbet etmek gelmiyorsa,  kendinizi zorlayarak geçireceğiniz o 15 dakikada

çocuk durumu çok çabuk algılar. Sıkıldığınızı fark eder ve bunu, yorgunluğunuza değil de

kendisinden sıkılmış olmanıza bağlayabilir. Hatta durum onun sıkıcı bir çocuk olduğu fikrine

kapılmasına kadar gidebilir. O yüzden içinizden gelerek ve içinizden geldiğini iyi ifade ederek zaman

geçirmelisiniz. Bu zamanlardaki sohbettir tüm ilişkiyi belirleyen, o ilişkiye yön veren…

 

   Her çocuğun çok sevdiği bir oyun vardır. O oyunda anne babasını görebilmek onun için çok

değerlidir. İçinizden geldiğinde, gerçekten müsait olduğunuzda bu oyunu çocuğunuzla

oynamanız kesinlikle önerilir. 

Çocukla birlikte resim yapmak, özellikle de aile ve arkadaş resimlerinin çizilmesi yine onun

dünyasına girmenin ve onun dünyasından onunla sohbet edebilmenin bir başka önemli yoludur.

Kimi kimin yanına çizmiş, kimi arkaya kimi öne almış, kiminle ilgili ne anlatıyor hepsi tek tek

sorulabilir, öğrenilebilir. Kendisini çizmesi istenip, sonra da “bu çocuk nasıl bir çocukmuş bana

anlatır mısın” denerek çocuğun ağzından çocuk dinlenebilir.

Çocuklarla Sohbet Edebilmek :)
Merhabalar :)  Ebeveyn olup da çocuğu ile oyun oynamayan

var mıdır? Varsa çok şey kaybediyordur elbette. Oyun oynama

yakınlığına giremediğiniz bir çocukla ne kadar sohbet

edebilirsiniz ki… 

Çocukların en bilge yönlerinden biri de; çocuk sevenlerle

çocuk sevmeyenleri, sahte sevgilerle gerçek sevgileri çok iyi

ayırt etmeleridir. Bu da gerçek bir sohbeti kiminle

yapabileceklerini bilmelerini sağlar.

   Sık eleştirilen ve beğenilmeyen çocuklar, kendisinden

beklentilerin çok yüksek olduğu çocuklar, sinirli ve gergin

anne babanın çocukları bu sohbetlerden yoksun kalırlar.

Başkaları ile konuşmaya başlayabilirler ya da tamamen

içlerine kapanabilirler.

   Çocuklar rüyalarını anlatmaktan çok hoşlanırlar. Rüyalarını

anlatarak dünyasını, korkularını, endişelerini dile getirirler.

Bu sayede, günlük hayatta konusu geçmeyebilecek pek çok

şeyin konuşulması sağlanmış olur. Her anne babanın

çocuklarının rüyaları üzerine kafa yorması ve rüyaları

değerlendirmesi gerekir.

Psikolojik Danısman Öneriyor :)
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Yarım masallar anlatıp devam edip masalı

tamamlamasını istemek, çocukla sohbet etmenin bir

başka yoludur. Anne/baba anlatır çocuk tamamlar

veya çocuk anlatır anne/baba tamamlar. 

Çocukla sohbet etmek çok önemli ve değerlidir fakat

her çocuğun kendini çok iyi ifade etmesini, okula

gidip gelince neler yaptığını neler yediğini istekle

anlatmasını beklemek haksızlık olur. 

Çocuğu kendi içinde değerlendirmek ve yukarıdaki

yöntemlerden hangisinden daha çok hoşlanıyorsa ona

o şekilde yaklaşmak faydalı olacaktır.

Çocuklarla sohbet etmek onların zihinsel, sosyo-duygusal ve dil gelişimi açısından oldukça

önemlidir. Peki bizim onlarla konuştuklarımız; çocuklarımızın ödevleri, yemeği ya da

yapması gereken görevleri dışına çıkabiliyor mu? Onları en iyi tanıyanlar sizler olsanız da,

bazen tanıdığınız kadarı yeterli olamayabilir. 

Çocuklar hakkında her şeyi bilmemiz gerekmiyor elbette. Fakat bilmemiz gereken şeyleri

öğrenebilmek için onlarla konuşmamız gerekiyor. Ayakta değil çömelerek, elimizdeki

işimize bakarak değil göz göze gelerek, ne anlatacağını merak ederek, dinlediğimizde… İşte

böyle olduğunda çocuk o güzel dünyasını açar bize. Artık onu gerçekten bilebilir, gerçekten

koruyabilir, gerçekten annesi, babası, abisi, ablası olabiliriz. 

Biz onu dinlediğimizde, o da bizi dinler.

 

Onların isteklerini, duygularını ve düşüncelerini nasıl daha yakından görebilirim, nerden

başlayabilirim diyorsanız, şimdi tam size göre bir etkinlik yapacağız. Ama bunun için en

önemli olan şey, çocuğunuzun sizinle sohbet etmek ve karşılıklı iletişim kurmak için hazır

olmasıdır. Eğer çocuğunuz da yeterince istekliyse, çayınızı kahvenizi alıp yukarıda

bahsettiğim koşulları sağlayarak etkinliğimize başlayabilirsiniz.   

(Not: Etkinlikteki sorular birçok yaş düzeyindeki çocuğa göre hazırlanmıştır, çocuğunuzun

yaşına ve algısına göre sorular ekleyip çıkarabilirsiniz. )

Muhabbetiniz bol olsun :)

Çocukları Yakından Tanıyalım ve Sohbet için Bir Adım Atalım Etkinliği :)
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8- Sence hangi hayvan en güzel/yakışıklı/tatlı/eğlenceli?

9- Eğer bir hayvan olsaydın hangi hayvan olmak isterdin?

10- Bir zaman makinen olsaydı geleceğe mi yoksa geçmişe

mi gitmek isterdin? Nereye ve hangi zamana giderdin?

11- Kıyafetlerin arasında en sevdiğin hangisi? Neden? 

12- Şuan sana 100 bin lira versem onunla neler yapardın?

13-Yapmayı en sevdiğin şey ne?

14- Keşke yapmasaydım dediğin bir şey var mı?

15- Hiç bulunmak istemeyeceğin bir yer var mı?

16- Sabah uyandığında ilk yapmak istediğin şey ne?

17- Bir gününü farklı geçirmek istesen, kimin yerine

geçerdin?

18-Bu zamana kadar yediğin en garip şey neydi? Nasıldı?

19- Bu zamana kadar yediğin en güzel yemek hangisiydi?

Neden güzeldi sence?

20-Seni en çok sinirlendiren şey ne?

21- Gündüzü mü daha çok seversin yoksa geceyi mi?

Neden?

22-En çok yapmak istediğin meslek ne? Neden?

23- En sevdiğin süper kahraman kim? Neden?

24-Kötü bir gün geçirdiğinde ya da üzgün hissettiğinde

neler yaparsın?

OYUN GİBİ
1- Kendini 3 kelime ile tanıtmanı istesem, hangi 3 kelime olurdu?

2- Kimsenin bilmediği sana özgü bir özelliğin var mı?

3- Seni gerçekten güldüren şeyler neler?

4- En son neye ve ne zaman kahkaha attın?

5- En sevdiğin espri ne ?

6- En sevdiğin fıkra ne?

7- Deniz kenarında sahilde mi olmak isterdin yoksa dağlarda gezinmek ya

da karların üstünde olmak mı?

DAHA YAKINDAN TANIYALIM
DAHA YAKINDAN TANIYALIM
25-Paylaşamayacağın ya da paylaşmak

istemediğin bir şey var mı? Ne?

26- Annen ve babanla ilgili en çok neyi

seviyorsun?

27-Kağıttan kitabı okumayı mı yoksa

tabletten ya da bilgisayardan yani ekrandan

okumayı mı tercih edersin?

28- Sence seni seviyor muyuz? Nereden

biliyorsun?

29- Birine onu sevdiğini nasıl gösterirsin?

30- Kiminle daha iyi bir arkadaş olmak

isterdin?

31- Acı mı, tatlı mı, tuzlu mu, ekşi mi?

Hangisini çok seviyorsun, neden?

32- Şuan özlediğin biri var mı?

YARATICILIK GEREKTİREN KONULAR
33- İsmini kendin koymak isteseydin kendine ne isim verirdin?

34-Çok büyük bir havuzun içine atlayacaksın ama havuzun içinde ne olduğuna sen karar vereceksin.

Havuzun içine ne koyardın?

35- Görünmez olsaydın ne yapmak isterdin?

36-Süper bir kahraman olsaydın hiçbir süper süper kahramanda olmayan hangi gücün sende olmasını

isterdin?

37- Herhangi bir şeyi küçültüp cebine koyma şansın olsaydı, bu gücünü nasıl kullanırdın?

38- Evde bir eşya olduğunu hayal et, hangisi olurdun?
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39- Film denince aklına gelen ilk film hangisi?

40- Şarkı denince aklına ilk gelen şarkı hangisi?

41- Ülke denince aklına gelen ilk ülke hangisi?

42- Aile denince aklına gelen ilk aile hangisi?

43- Akraba denilince aklına gelen ilk akraba hangisi?

44- Oyuncak denilince aklına gelen ilk oyuncak hangisi?

45- Oyun denilince aklına gelen ilk oyun hangisi?

46- Meslek denilince aklına gelen ilk meslek hangisi?

AKLINA İLK GELEN 

BÜYÜK SORULAR :)
47- Birinin nasıl giyindiği senin ona o kişiye karşı davranışlarını etkiler mi?

48- İnsanların çoğunlukla yaptığı bir hata var mı sence? Nedir?

49- En iyi arkadaşın nasıl biri olmalı?

50- Başka bir ailede doğmuş olsaydın nasıl olurdu? Ne farklı olurdu ? Hadi hayal edelim.

51- Lider olmak mı istersin yoksa iyi bir lidere destek olmak mı?

ZİHİN AÇAN SORULAR
52-Şuan neyi duymak istersin?

53- En sevdiğin koku ne ? Nerede almıştın o kokuyu?

54- Tatile en çok kiminle gitmek sterdin? Neden?

55- Birini sevmediğini nasıl anlarsın? Ne yaptığında?

56- Kendi kelimeni oluşturmak istesen, yepyeni bir kelime, bu kelime ne olurdu?

57- Bir spor oyuncusu olmak istesen hangi spor oyuncusu olurdun?

58- Kimse konuşmadığında sen ne üzerine konuşmak isterdin?

59- Sence birisi bir hata yaptığında ona ikinci şans verilmeli mi ? Neden?

60- Yarın sabah kalktığında hiçbir şeyden korkmuyor olsaydın ilk ne yapardın?

61- Sence bir aileyi harika yapan 3 şey nedir?

62- Sence bugüne kadar yapılmış en iyi icat nedir?

63- Sahip olduğumuz her şeyi kaybedecek olsak ama 3 tane şeyi alabiliyor olsak sen neler alırdın?

65- Çocuğun olduğunda ona en çok öğretmek istediğin şey ne olurdu?

66- Birine yardım etmek istersen kime nasıl yardım ederdin?

67- Sonsuza kadar yaşayacağını bilseydin ne yapardın?

68- Herkesin uymasını istediğin bir kuralın olsaydı bu kural ne olurdu?

69- Arkadaşlarınla yapmaktan en çok keyif aldığın şey ne?

70- CEVAPLARIN İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM, ÇOK EĞLENDİM. PEKİ SENİN BANA

SORMAK İSTEDİĞİN BİR SORU VAR MI?
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Sevgili anne ve babalar;

   Günümüzde çocuk yetiştirmek zor bir uğraş. Anne ve babalar işten yorgun dönüyor veya anne ev

işleriyle çok fazla meşgul olabiliyor veya çocuklar okul, derş, kurs yoğunluğu içinde kayboluyor ve

birbirleri ile pek az iletişim kurabiliyorlar.  Araştırmalar geçen yıllara oranla anne, baba, çocuk

arasında anlamlı konuşma oranının azaldığını gösteriyor. Bu durumda çocuklar onlarla en çok

konuşan kişiden, televizyondan ve bilgisayardan hayatla ilgili malumatı derleyip topluyorlar. Bu da

elbette beraberinde başka sorunlar getiriyor, Anne babadan uzaklaşan çocuk ahlaki bir

kılavuzluktan da nasiplenemiyor. Peki ne yapmalı? Çocuklarla konuşmak, kendi kuralları ve

anlamları olan benzersiz bir sanattır. Ebeveynlerin de çocuklarının ta bebekliğinden itibaren

başlayarak bu sanatta ustalaşmayı öğrenmesi gerekiyor. Çünkü anne babası ile iletişimi iyi olan bir

çocuk, yaşı ne olursa olsun, kendine güvenen, kendi düşünce ve duygularının farkında olan ve

çevresine saygı duyan, insanlığa faydalı bir birey olacaktır. Bununla birlikte ebeveyn ile çocuk

arasındaki iletişim olumlu yönde gelişirse yaşam her iki taraf için de keyif ve mutluluk verici

olacaktır. Haydi gelin şimdi çocuklarınızla iyi iletişim kurma yollarını birlikte gözden geçirelim;

�  Öncelikle her çocuk anne babasının sevgi dolu ve güvenli limanında büyümek ister.

Çocuğunuzun onun ihtiyaçları ile ilgilendiğinizi ve gerektiğinde ona şefkatle yardımcı olacağınızı

bilmesini sağlayın. Çocuğunuz sizinle konuşmak istediğinde TV, telefon, bilgisayarı kapatıp onunla

göz göze iletişim kurmaya özen gösterin. Onunla konuşurken çok yukardan ya da aşağıdan

bakmamaya çalışın, aynı hizada olmaya özen gösterin ve büyüklerle konuştuğunuz ses tonu ve

sözcükleri tercih edin. Hakaret içeren, küçük düşürücü sözler kullanmayın! Sizinle konuşmak

istediği özel konular olduğunda, başkalarının olmadığı ortamda konuşun ve ondan izin almadan

sırlarını kimseye söylemeyin (tabii bu bilgi onun için hayati bir sorun oluşturmayacak ise). 

Size onun için önemli olan bir şeyi söylediğinde içten, sıcak bir ifade ile ve düşünerek yanıt verin.

� 

�

ÇOCUKLARINIZLA İYİ İLETİŞİM KURMANIN YOLLARI 

� Belli bir olayı anlattığında sonuna kadar dinleyin,

mümkün olduğunca sözünü kesmeyin ve eleştirilerinizi

olayın ana fikrinden uzaklaşmadan yapın. Örneğin,

çocuğunuz arkadaşının ona vurduğunu anlatırken ‘Senin o

saatte ders çalışman gerekiyordu’ derseniz, onun

anlaşılmamış hissetmesine ve yaşadıklarını doğru bir

şekilde yorumlayamamasına neden olursunuz! Eğer bir

olayı önceden öğrendiyseniz bunu doğrudan bildiğinizi

söyleyin, bilmezlikten gelerek onun yalan söylemesine ve

ilişkinizin zedelenmesine yol açmamaya dikkat

edin.‘Neden?’ sorusu yerine daha çok ‘Ne?’ sorusunu

sormaya özen gösterin (Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Ne

hissediyorsun?).

Çocuk Psikiyatristi Öneriyor :)
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‘Aile içerisinde çocuklara
karşı şefkatli ol ve

büyüklere saygı göster.’
Hz. Ali (as)

 

‘Çocuklarınıza saygı gösterin. Onlara güzel bir edep ve güzel bir yöntemle davranın.’ 
Hz. Resullullah (s.a.a)

� Çocuğunuzun hoşlanmadığınız davranışlarını başkalarının yanında onu küçük

düşürecek şekilde ifade etmemeye dikkat edin ve onlara kızdığınızda sinirleriniz

yatışıncaya kadar ceza vermeyin, onu suçlayan sözler söylemeyin. Çünkü öfkeli

iken gerçek düşüncelerinizi belirtemeyebilir ve sonradan pişman olacağınız

sözler sarf edebilirsiniz. Kelimeler fiziksel olmasa da duygusal yaralara yol

açabilirler! � Çocuklarınız bir konuda zorlandığında ve sıkıntı hissettiğinde

hemen onun yerine o sorunu çözmeye koyulmayın ve anlamayacağı açıklar

yapmamaya dikkat edin. Bunun yerine sorun çözme becerilerini

geliştirebilmeleri için birlikte çözüm yolları üretme ve o şartlarda sizin için en

makul olanını uygulama oyunu oynayabilirsiniz �

� Unutmayın ki siz de bir insansınız. Yorgun, mutsuz, sıkıntılı olduğunuz

zamanlar olabilir, onu iyi dinleyebilmek ve uygun karşılık verebilmek bazen çok

zorlaşabilir. Kendi duygularınızın ve hoşgörünüzün de farkında olmaya çalışın

ve gerektiğinde diğer aile üyelerinden, yakın bir arkadaşınızdan veya bir

profesyonelden yardım alın.

� 

Vee son olarak… Ne yaparsa

yapsın onu çok sevdiğinizi, öylece

kabul ettiğinizi ve onun için her

daim orada olduğunuzu

çocuğunuza hissettirin. Birlikte

yaşamanın keyfine varın ve bu

nimet için şükredin!
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Bilgi ve sipariş
 için :)

 
Allahu Teala'nın 99 ismini hem Arapça hem Türkçe olarak yazılmıştır.

Bu sayede çocuklarımız Allah'ın 99 ismini eğlenerek öğrenmiş olacaktır.

Allahu Teala'nın 99 ismi renkli ve
resimli kartlar olarak çocukların

ilgisini çekecek şekilde tasarlanmış ve
dayanıklı bir malzeme ile selefonlu
olarak kalın kartondan üretilmiştir.

Esmaül Hüsna Kartları :)

/mektebim
ateryalle

r

Elif Ba Eşleştirme Oyunu :) 
Kuran harflerini öğretmek

amacıyla hazırlanan oyunumuz
içerisinde her harften 2 adet

bulunmaktadır. Selefonlu olarak
kalın bir kartondan üretilen
oyunumuzun çocuklarımızın
dikkatini çekeceğine eminiz :)



Had�, kartları kes�p arkalarını ters çev�r�p
eşleşt�rme oyunu oynayalım :)





/mektebimateryaller

Eğer bir yapbozun bir tek parçası kaybolursa
o yapboz tamamlanamaz değil mi ?

Bilmeniz gereken bir şey var :) Bu
kadar kısa sürede böylesine güzel
bir çalışmayı elbette bir kişi olarak

ortaya koymadık. Bu çalışma
gönülleriyle birlikte emekleriyle de
yanımızda olan birçok kardeşimizin
hazırladığı içerikler ile üretilmiştir. 

Kimisi öğretmen, kimisi psikolog, kimisi tasarımcı, kimisi alim olan
ve birçok farklı branşı içinde barındıran ekibimizin tüm üyelerine

çokkkk çokkk teşekkür ediyoruz. 

SİZLERİ ÇOK SEVİYORUZ :)
SİZ DE EKİBİMİZE KATILMAK İSTERSENİZ EĞER; 
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