


Ramazan-ı Şerif'in evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da 
Cehennem'den âzâd (kurtuluş) olmaktır. (Hadis-i Şerif)

1
R

a
m

a
z
a

n
 F

e
n

e
r
i 

y
a

p
ıy

o
r
u

z
.



• Haydi Kur’an-ı Kerim’den bir 
ayet öğrenelim. 

• Öğrendiğimiz ayeti 
sevdiklerimizle, 
büyüklerimizle paylaşalım. 

• Ayetin bize verdiği mesaj 
üzerinde bir kompozisyon 
yazabilir, bir resim 
yapabilirsin.

Resmi boyayabilir, evini 
süsleyebilirsin. →
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• İftar duasını öğrenelim.
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Peygamberimizin Ramazan ile ilgili söylediği bir hadis-i 
şerifi öğrenelim.

• Öğrendiğimiz hadisi ailemiz ile paylaşalım.

• Bu hadis üzerine bir kompozisyon yazabilir ya da bir 
resim yapabilirsin.

Ramazan Manileri Öğreniyorum
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İftar Sofrasında Benim de Emeğim Var

Büyüklerin iftar hazırlığı yaparken onlara yardımcı 
olabilir, onlarla hoşça vakit geçirebilirsin.

Mani yazma sırası sende…



Bugün bir dua ezberleyelim. 

İftar sonrasında dua sırası sende…

Bilmece Bildirmece

Ramazan geldi hoş geldi, iki minare arasına renk geldi 

Gökten bir elma düştü, on iki parçaya ayrıldı, on birini 
yediler, birine hayır dediler. 

Ramazanda hangi et oruç bozmaz? 

Hasretleri kavuşturur, dargınları barıştırır. 

Bir baş bin baş devirir. 

Her işe onunla başlarız, odur her kapıyı açan 

Bilene gereksiz, bilmeyene yetersiz; büyükler söyler, 
küçükler dinler. 
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Şiir Zamanı

Sevdiğiniz bir şairin şiirini
ezberlemek ister misin?

Sana kolaylık olması için 40 şair
40 şiir kitabına bakabilirsin.

http://dinogretimi.meb.gov.tr/Etkinlik
_40Sair40Siir.aspx
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SOLDAN SAĞA 

1.Kur’an-ı baştan sona okuyup tamamlama 

4.Geleneğimizde zengin kimselerin iftara davet 
ettiklere misafirlere vermiş oldukları hediye 

7.Dini ve milli açıdan özel olan ve topluca kutlanan 
gün 

9.Gün boyu yeme,içmeden uzak durarak yerine 
getirilmesi gereken ibadet 

10.Onbirayın sultanı. 

11.Muharrem ayının onuncu gününde yapılan ve 
dağıtılan yemek 

12.imsak,iftar ve namaz vakitlerini gösteren çizelge 

15.Sabah namazının ve orucun başlangıç vakti 

16.Oruca hazırlık amacıyla imsaktan önce yemek 
yenilen vakit 

18.Oruç tutamayacak durumdaki hasta ve yaşlıların 
vermesi gereken sadaka. 

19. Ramazan ayına mahsus yatsı namazından sonra 
kılınan nafile namaz. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA 

2. Geleneğimizde çocukları alıştırmak için yarım gün 
tutulan oruç 

3. bir kişinin Kur’an-ı Kerim okuyup,diğerlerinin
dinlemesi veya takip etmesi 

5.Orucun sona erdiği ve akşam namazının girdiği 
vakit 

6.Dini bayramların bir gün öncesi 

8. Halkı sahura kaldırmak için gezen davulcuların 
okuduğu şiir 

13.İki minare arasına çekilen ışıklı levha 

14. Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya başlandığı gece 

17. Maddi durumu iyi olan kişilerin ramazan içinde 
vermesi vacip olan sadaka. 
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Ünlü bir şahsiyeti tanıyorum.

• Bir Türk büyüğünü tanıyalım

• Biyografisini araştırıp okuyalım 
/Ailemizle paylaşalım.

• "Onun Yerinde Ben Olsaydım " 
konulu bir kompozisyon yazalım10
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• Haydi Kur’an-ı Kerim’den bir 
ayet öğrenelim. 

• Öğrendiğimiz ayeti 
sevdiklerimizle, 
büyüklerimizle paylaşalım. 

• Ayetin bize verdiği mesaj 
üzerinde bir kompozisyon 
yazabilir, bir resim 
yapabilirsin.

Resmi boyayabilir, evini 
süsleyebilirsin. →



Ramazan Manileri Öğreniyorum
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Deyimler ve Atasözleri 
Etkinliği 

• Seçtiğin Atasözü, bir 
Deyim ezberle

• Ailenle, büyüklerinle
paylaşıp onlarla 
anlamlarını yorumlayalım

• Deyimi/Atasözünü Resfebe
tekniği ya da emojiler ile 
anlatabilirsin.

Örnek mi? İşte burada…
İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
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Bulmaca Zamanı

Yandaki karışık 
kelimelerin içinden 
aşağıdaki kelimeleri 
boyayıp kapattığında 
kalan harfler ile bir 
kelime oluşuyor. 
Acaba nedir?



Mesnevi 'den okumalar yapalım.

• Bilmediğimiz kavramları-sözcükleri 
araştırıp öğrenelim

• Ailemizle, büyüklerimizle
paylaşalım.

• «Benim Sözlüğüm» çalışması 
yapalım.

Diyanet Dergi’den bir örnek sen de 
birçok örnek bulabilirsin.

Papağanın güzelliği ve dili

https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.ph
p?ID=26272
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Kadim Şehirler Mukaddes Mekanlar

Tarihte önemli yere sahip ve Müslümanlar için kıymetli 
olan mekanları araştıralım. Bulduğumuz bilgileri 

poster/afiş haline getirelim.
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Peygamberimizin Ramazan ile ilgili söylediği bir hadis-i 
şerifi öğrenelim.

• Öğrendiğimiz hadisi ailemiz ile paylaşalım.

• Bu hadis üzerine bir kompozisyon yazabilir ya da bir 
resim yapabilirsin.

Peygamberimiz (s.a.s) Buyurdu ki:

Oruçlu için iki sevinçli zaman vardır: Birincisi iftar 
zamanı, ikincisi Allah'a kavuştuğu ve orucunun 

mükâfatını aldığı zaman.



İlginç Bilgiler
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Atalarımızı anlamak için Atalardan Sözler –
Atasözleri

Seçilmiş 40 Atasözüne bu 

bağlantıdan erişebilirsin.

http://dinogretimi.meb.gov.tr/

Etkinlik_40Atasozu.aspx19

http://dinogretimi.meb.gov.tr/Etkinlik_40Atasozu.aspx
http://dinogretimi.meb.gov.tr/Etkinlik_40Atasozu.aspx


Ramazan Hikayesi

Meddahlar, Ramazan 
akşamlarının vazgeçilmezi idi. 

Sen de bir meddah hikayesi 
araştır.

Kendi hikayeni yaz.

Resimli olarak kitapçık haline
getir.

Büyüklerinle paylaş.
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İzle çizgiyi, bul kelimeyi!

Yandaki karelere ramazanla 
ilgili kelimeler gizlenmiş. Aynı 
renk çizgiyle birleştirilen 
karelerde birbirleriyle aynı 
harfler var. Önce çizgileri 
takip ederek bulduğunuz 
harfleri yazın. Sonra da eksik 
harfleri tamamlayın. Merak 
etmeyin, çok kolay! 
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Bir kelime öğreniyorum

Biliyor muydunuz?

• Cennette sadece oruç tutanların girmesi için özel olarak 
ayrılmış bir kapının bulunduğunu ve bu kapıya 
“Reyyan” adının verildiğini duymuş muydunuz? 23



Biraz da gülelim

Oruç
Dursun, Temel’e sormuş: 

- Uşağım, oruçlu oruçlu kaç hamsi 

yiyebilirsin? 

- Yüz tane. 

- Hadi canım, yesen yesen bir hamsi

yersin, geriye kalan doksan dokuz 

hamsiyi orucunu açtıktan sonra yersin.

Bu espri Temel’in çok hoşuna gitmiş. 

Yolda Cemal’i görmüş ve hemen sormuş:

- Uşağım, oruçlu oruçlu kaç hamsi yiyebilirsin? 

- Elli hamsi.

- Uşağım, “yüz” deseydin sana müthiş bir espiri yapacaktım.
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Bir gelenek öğreniyorum:

Diş Kirası nedir?
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Kadir gecesinin faziletini araştırabilirsin. 

Sevdiklerinin, Büyüklerinin Kadir gecesini tebrik edebilir, 
onlar için dua edebilirsin.
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İlginç sorular??
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Kaynak: TDV Yayınları



Bir terim öğreniyorum.

Fıtır-Fitre-İftar
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Bayram Temizliği yapıyorum

Bayram için aileme, büyüklerime yardım ediyor, ev ve 
çevre temizliği yapıyorum.
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Bayram Tebrikleri – Kartları hazırlama zamanı

Hayal gücünü kullan, kelimelerini seç, ister fiziksel olarak 
bir tebrik kartı tasarla, istersen dijital olarak…

Büyüklerine ve sevdiklerine gönder.

veya

www.canva.com

Adresinden onlarca ramazan 

Kartı şablonunu kullan.
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