
1 Mayıs-8 Mayıs
Ramazan Fasikülü 
 2. Hafta

rahmet ayı RAMAZAN



Merhaba Sevgili Çocuklar,
 

Coşkusuna ortak olmaya çalıştığımız rahmet,
mağfiret ve huzur ayı Ramazanın ikinci haftasına

eriştik, Elhamdülillah.
Gelişiyle huzur buldu kalplerimiz. 

Paylaştıkça daha güzelleşti sofralarımız.
Şükrettikçe daha bereketlendi.

Rahmet yağmuru gibi sağanak sağanak yağsın
gönlümüze her daim Ramazan.

Yeni haftada yine görüşmek üzere 
Allah'a emanet olun, her zaman.
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  Eğer bilirseniz 

oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.
(Bakara Suresi, 184. ayet)

" "



BİLGİ KUTUSU

Sadaka-i Fıtr (Fitre): Ramazan ayı sonunda
Müslümanların fakirlere vermesi vacip olan sadakadır.
İftar kelimesi de fıtr ve fitre kelimeleri ile aynı kökten
gelmektedir. 

Günün Görevi : Evimizde bulunan herhangi bir
malzemeden (karton kutu, kavanoz vb.) sadaka kutusu
yapalım ve biriken parayla nasıl bir iyilik yapacağımızı
planlayalım. 

Peygamber Efendimiz:
“Yoksula verilen sadaka bir 
sadaka, akrabaya verilen 
sadaka ise iki sadaka yerine 
geçer: Biri sadaka sevabı, 
öteki de akrabayı koruyup 
gözetme sevabıdır.” 
 

(Tirmizî, Zekât 26)
 

buyurmuştur.

Cennette sadece oruç tutan ların girmesi için özel olarak
ayrılmış bir kapının bulunduğunu ve bu kapıya “Reyyan”
adı verildiğini biliyor muydunuz?
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İyilik
Kumbaram



Günün Görevi: Peygamber Efendimizin sıklıkla
okuduğu aşağıdaki İftar duasını renkli kalemlerimizle
boyayıp ezberlemeye çalışalım.

Tekne orucu diye bir Anadolu geleneğinin olduğunu,
heveslenip de bütün gün oruç tutamayan küçük
çocukların günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirip
sahurdan kaba kuşluğa veya öğleye kadar oruç
tuttuklarını biliyor muydunuz?
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Günün Görevi: Aşağıdaki saatin akrep ve yelkovanını
kullanarak Bursa için bugünün iftar saati yapalım ve
odamıza asalım.
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ORUÇ İLE
 

açlığa,
susuzluğa,
sıkıntılara,

sabretmeyi;
 

bir parça ekmeğe,
bir yudum suya,

Allah’ın verdiği bütün nimetlere
şükretmeyi;

 
yoksullara,
çaresizlere,

kimsesizlere,
evsizlere,

yardım etmeyi;
 

akraba,
komşu,
dost,

tanıdık ve tanımadık 
herkesle paylaşmayı

 
ÖĞRENİRİZ.

 



BİLGİ KUTUSU 11 Ramazan 1441

Mahya: Ramazan ayının sevincini halka duyurmak
amacıyla camilerin iki minaresi arasına,
ışıklandırılarak asılan yazıdır. Ramazan ayının
başlangıcında,  Hoşgeldin Ramazan  yazılarak bu
mübarek ay karşılanır.

Günün Görevi: Aşağıdaki minarelerin arasına bir
mahya yapalım ve camiyle birlikte boyayalım.

"
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BİLGİ KUTUSU 12 Ramazan 1441

Dolduralım: Peygamber Efendimize ait aşağıda
verilen sözdeki eksik kelimeyi bulup boşluğa
yazalım.

Mukabele: Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim'i karşılıklı 
okuyup dinleyerek hatim indirmek demektir.
Hatim: Kur’an-ı Kerim’i başından sonuna kadar 
ezberden veya yüzünden okumak demektir.
 
Günün Görevi : TV, radyo veya sosyal medyada
yapılan bir mukabele cemiyetine katılalım. Ya da
ailenizle birlikte Kur'an'dan bir sayfa okuyunuz ve
anlamına bakalım.

Allah Telâlâ 

şöyle buyuruyor:

.............................. 

tutanın  mükâfatını 

ben vereceğim.

 

 
Çünkü o kulum yemesini, içmesini ve isteklerini
benim için terk etmiştir.



BİLGİ KUTUSU 13 Ramazan 1441

Mâni: Genelde Ramazan’da davulcuların güm güm diye
davul çalarken söylediği halk şiiri. 
Örnek:    Günü güne ekledim/Dört göz ile bekledim 

     Şükür Ramazan geldi/Oldu bak dileklerim.
 
Günün Görevi: Örneklerden yola çıkarak aşağıdaki
not kağıdına kendi mânimizi yazalım.



BİLGİ KUTUSU 14 Ramazan 1441

Teravih: Ramazan'da yatsı namazından sonra 
kılınması sünnet olan yirmi rekâtlık namazdır.
 
Günün Görevi: Ailemizle birlikte cemaat olup yatsı
namazıyla birlikte teravih namazı kılalım.

Dolduralım: Peygamber Efendimize ait aşağıda
verilen sözdeki eksik kelimeyi bulup boşluğa
yazalım.

Ramazan'da imsak ve namaz vakitlerini göstermek 
üzere hazırlanan bir aylık listeye imsakiye dendiğini 
biliyor muydunuz?

Kardeşinin gıyabında 

(arkasından) dua edene,

................................ de

bir misli sana olsun der.

 

 

 



BİLGİ KUTUSU 15 Ramazan 1441

İmsak: Oruçlunun belli bir zaman içinde kendini 
bazı şeylerden alıkoyması, oruca başlama vakti.
 
Günün Görevi: Bugünden başlayarak Bursa ili için bir
haftalık Ramazan imsakiyesi hazırlayalım ve
süsleyip odamıza asalım.

Dolduralım: Peygamber Efendimize ait aşağıda
verilen sözdeki eksik kelimeyi bulup boşluğa
yazalım.

Oruç perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak 

olursa kötü söz söylemesin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birisi kendisine kötü söz söyleyip kavga edecek

olursa; " .................................... " desin ve ona bulaşmasın.



Kur'an

okuması

var

Huzuruvar

Hatm
i

varTakip etm
esi 

var

BİLMECE: NESİ VAR? 
Bu oyunu duymuşsunuzdur:  Nesi var?  Bir kavram hakkında
aşağıda bazı bilgiler verdik. Sizden cevabı bulup ortadaki
kutuya yazmanızı istiyoruz. Haydi kolay gelsin!

"

"



Minik kedi ayın değişimlerini hergün merakla
izliyor. Siz de günbegün ayın hareketlerini
gözlemlerek aşağıdaki tabloyu doldurup 

kediciğin merakını gidermeye 
yardımcı olur musunuz?



Minik Kedinin Ay Takvimi
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Enes ve Esra kardeşler camiye gitmek istiyorlar. 
Onlara yardımcı olabilir misiniz? 
 



Cevaplar

Oruç perdedir.  Biriniz bir gün oruç tutacak 
olursa kötü söz söylemesin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birisi kendisine kötü söz söyleyip kavga edecek
olursa; " .................................... " desin ve ona bulaşmasın.oruçluyum
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Bursa İçin İftar Vakti

Allah Telâlâ 

şöyle buyuruyor:

.............................. 

tutanın  mükâfatını 

ben vereceğim.

 

 

Çünkü o kulum yemesini, içmesini ve isteklerini
benim için terk etmiştir.

Oruç

Kardeşinin gıyabında 

(arkasından) dua edene,

................................ de

bir misli sana olsun der.

 

 

 

melekler

Kur'an

okuması

var

Huzuruvar

Hatm
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varTakip etm
esi 

var

MUKABELE


